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1 (1)  Meddelanden 

 
  
  
 

2017-06-14 

 

Meddelanden 

1. Redovisningen av anslagen för oförutsedda ändamål: 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

 

Anslag från årets början Anslaget 2017 Återstår 

650 000:-   0:-  650 000:- 

 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål: 

 

Anslag från årets början Anslaget 2017                   Återstår 

17 865 600:-  0:-                     17 865 600:- 

 

2. Beslut från Vimmerby kommun om ansvarsfrihet för miljö- och byggnads-

nämnden 

 

3. Kommunchefen redogör för krisledningsnämndens arbete 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(4) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 101 Dnr 2017/000206  Kod 043 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden och överförmyndaren, 
miljö- och byggnadsnämnden och hjälpmedels-
nämnden för verksamhetsåret 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums förslag att bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ för 

verksamhetsåret 2016 

 

- Kommunstyrelsen 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Tomas 

Peterson (M), Helen Nilsson (S), Magnus Gustafsson (M), Kenneth 

Björklund (S), Ingela Nilsson Nachtweij (C), Niklas Gustafsson (M), Lis-

Astrid Andersson (S), Marie Nicholson (M), Kjell Bülow (S), Eva Berglund 

(S), Daniel Nestor (S), Ola Gustafsson (KD), Bo Svensson (C) och Anna 

Svensson (C). 

 

 

- Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Lis-

Astrid Andersson (S), Camilla Stridh (S), Peter Karlsson (C), Kjell Bülow 

(S) och Lisa Blom (M). 

 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden (gemensam nämnd med Hultsfred) 

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Lars-

Inge Green (S), Johan Blomberg (M), Anders Sundberg (S), Bo Svensson 

(C), Anders Enqvist (S), Niklas Gustafsson (M) och Mustafa Badran (S) 

 

 

- Socialnämnden  

Anmälan om jäv från följande tjänstgörande ledamöter och ersättare: Eva 

Berglund (S), Marie Nicholson (M), Cissi Hammar (S), Bo Stigstedt (S), Eva 

Svensson (C) och Lisa Blom (M) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 67/2017 Dnr 2017/37 023

Entledigande från uppdrag som 
kommunfullmäktigeledamot och ersättare i 
valberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Karlsson från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Vidare beslutas att ny sammanräkning får begäras hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning
Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran 
om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Pia Rydh, V, har i en skrivelse daterad 2017-02-27 begärt att bli entledigad 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som 
ersättare i valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade § 21/2017-03-20 att entlediga Pia Rydh från 
sina uppdrag samt begära ny räkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har översänt beslut att ny ledamot efter Pia Rydh blir Cecilia 
Lindblom och till ny ersättare efter Cecilia Lindblom utses Nicole 
Ejnarsson.

Nicole Ejnarsson har 2017-04-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade § 51/2017-04-24 att begära ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har 2017-05-18 översänt beslut om att utse Torbjörn 
Karlsson till ny ersättare efter Nicole Ejnarsson.

Torbjörn Karlsson har 2017-05-19 begärt att bli entledigad från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Pia Rydh 2017-02-27
Kommunfullmäktige §§ 21/2017, 51/2017
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslut från Länsstyrelsen 2017-03-30, 2017-05-18
Begäran om entledigande från Nicole Ejnarsson 2017-04-14
Begäran om entledigande från Torbjörn Karlsson 2017-05-19

Skickas till
Länsstyrelsen
Den entledigade
Kommunkansliet
Personalkontoret
Pärmen

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 47/2017 Dnr 2017/92

Ekonomisk uppföljning per 2017-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2017-04-30. 

Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås ges i 
uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på 
kostnadskontrollen. 

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per 2017-04-30 har överlämnats av 
ekonomikontoret

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommuns resultat för år 2017 beräknas bli 24,4 mnkr, vilket är 
0,1 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 
5,2 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 0,1 mnkr sämre än 
budget och finanserna 5,3 mnkr bättre än budget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2016-04-30
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1 (1)Tjänsteskrivelse

2017-05-30Förvaltningsnamn
Henric Svensson
Ekonomichef

Delårsrapport 2017-04-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten 
per 2017-04-30. Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser får i 
uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på 
kostnadskontrollen. 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommuns resultat för år 2017 beräknas bli 24,4 mnkr, vilket är 
0,1 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 5,2 
mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 0,1 mnkr sämre än budget och 
finanserna 5,3 mnkr bättre än budget.

10



Ekonomikontoret 2017-05-22

1

Ekonomisk uppföljning per 2017-04-30 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget

Hultsfreds kommuns resultat för år 2017 beräknas bli 24,4 mnkr, vilket är 0,1 
mnkr sämre än budgeten. 

Nettokostnaderna - 5 234 tkr sämre än budget
Skatter och statsbidrag  - 72 tkr sämre än budget
S:a nettokostnader och
skatter och bidrag - 5 306 tkr sämre än budget

Finanserna, netto 5 210 tkr bättre än budget
Total - 96 tkr sämre än budget

Analys av uppföljningens avvikelse mot budget 2017

Nämnd/styrelse inget tecken överskott mot budget
tkr budget och minus tecken 
Kommunstyrelsen varav underskott mot budget

Kommunövergripande vht -1 622,0
Kultur och fritid 0,0
Räddningstjänst -1 500,0

ÖSK -1 400,0
Barn- och utbildningsnämnden -4 214,4
Miljö- och byggnadsnämnden 250,0
Socialnämnden 4 575,0
Summa verksamheter -3 911,4

Avsatt löneökningar 0,0
Pensioner -1 278,0
Arb.avgifter inkl sänkning för unga 0,0
Avskrivningar -44,1

Verksamhetens nettokostnader -5 233,5

Skatter och statsbidrag -72,0
Finansiella poster 5 210,0

Avvikelse årets resultat -95,5

Avvikelse
nettokostnader
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Ekonomikontoret 2017-05-22

2

Nedan redovisas, i stora drag, avvikelse per verksamhet. I övrigt hänvisas till 
drift- och investeringsredovisningarna, verksamheternas kommentarer till 
avvikelser, den finansiella analysen, resultaträkningen etc.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott med 1,6 mnkr. 
Överförmyndarenheten prognosticerar underskott på 0,6 mnkr på grund av 
ensamkomna barn och att fler behöver huvudman kopplat till asylfrågor. 
Underskottsprognoser har även Campus om 0,2 mnkr, serviceenheten 0,8 mnkr 
och ekonomikontoret 0,7 mnkr. För Serviceenheten beror det på ökade kostnader 
för kylmat och för ekonomikontoret beror det på ökade personalkostnader samt 
lägre intäkter. Personalkontoret och där närliggande verksamheter beräknar att 
göra ett överskott om 0,4 mnkr. Övriga kontor beräknas inte avvika från budget.

ÖSK prognostiserar ett nettoöverskott med 3,5 mnkr. VA-verksamheten visar ett 
överskott med 4,9 mnkr beroende på i huvudsak högre intäkter, i kommunen 
avsätts överskottet i balansräkningen. ÖSKs resultat påverkar därför kommunens 
resultat med -1,4 mnkr. Bostadsanpassningen ger ett prognostiserat underskott på 
0,6 mnkr på grund av fler och dyrare ärenden. Tillkommande kostnader för 
bevakning och larm om ca 0,3 mnkr och ökade kostnader för avskrivning om ca 
0,5 mnkr på grund av nyare maskiner. 

När det gäller Barn- och utbildningsnämnden prognostiseras ett nettounderskott 
med 4,2 mnkr. Grundskolan, gymnasiet, SFI, förskolan, fritidshem och 
musikskolan beräknas generera ett underskott på 5,9 mnkr. 
Skolformsövergripande, grundsärskola, vuxen utbildningen och förskoleklass  
beräknas visa ett överskott med 1,7 mnkr. Det finns en osäkerhet i prognosen vad 
gäller sökta migrationspengar på grund av att sökta pengar inte alltid erhålls samt 
att det är lång tid mellan ansökan och utbetalning. Större händelser under året är 
att ny avdelning öppnas i Råsebäck förskola under hösten.

Socialnämnden prognostiserar ett nettoöverskott med 4,6 mnkr. För 
administration prognostiseras ett överskott med 2,2 mnkr vilket delvis förklaras 
av försäljning av en sjukskötersketjänst och alkohollagshandläggare till andra 
kommuner. Andra som prognostiserar ett överskott är omsorg om personer med 
funktionsnedsättning (OF) med ca 0,1 mnkr och psykiatri med 2,6 mnkr. 
Äldreomsorgen ger ett underskott med 0,1 mnkr och individ- och familjeomsorg 
(IFO) med 0,6 mnkr. Under året anställs fler chefer vilket innebär en 
omorganisation, delar av förändringen finansieras av migrationspengar. 

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. 
Anledning till överskottet är vakanta tjänster.

Löneavtalen är klara för nästan samtliga avtalsområden. Årets ökning är 
beräknad till cirka 3,4 procent vilket motsvarar budget. Här finns en osäkerhet 
om hur väl faktiskt utfall stämmer överens med teoretiskt då tilläggsanslag ännu 
inte är beräknade.
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Ekonomikontoret 2017-05-22

3

Den senaste skatteunderlagsprognosen som SKL presenterade den 27 april visar 
på ett sämre resultat än budget med 0,1 mnkr. Största delen av avvikelsen beror 
på att slutavräkningen för 2016 och 2017 nu bedöms bli 0,1 mnkr sämre. Av de 
generella statsbidragen och utjämningarna är det bara fastighetsavgiften som 
förbättrats marginellt mot budget.

Finansiella nettot prognostiseras till 5,2 mnkr bättre än budget vilket är 
avkastningen på pensionsmedel och knappt en miljon för överskottsutdelning 
från Kommuninvest.

Utgifterna för nettoinvesteringar beräknas vid årets slut uppgå till 90,8 mnkr, 
vilket är 17,0 mnkr lägre än budget.

Det prognostiserade resultatet och investeringsutgifternas nivå gör att 
lånebehovet för 2017 minskar med 17,0 mnkr jämfört med budget för att 
oförändrat rörelsekapital ska kunna behållas.
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Ekonomikontoret 2017-05-22

4

Budgetuppföljning per 2017-04-30

Resultaträkning
Avvikelse

Bokslut Budget Prognos Budget -
Tusentals kronor 2016 2017 2017 utfall

Verksamhetens intäkter 272 436 183 716 260 639 76 923
Verksamhetens kostnader -1059 692 -989 872 -1072 028 -82 156

 varav pensionskostnader -48 363 -49 139 -50 417 -1 278
 varav avskrivningar -24 813 -27 720 -27 764 - 44

Nettokostnader -787 255 -806 156 -811 389 -5 234

Skatteintäkter 537 224 564 297 564 242 - 55
Generella statsbidrag och utjämning 247 002 265 877 265 860 - 17

Summa skatter och statsbidrag 784 226 830 174 830 102 - 72

Finansiella intäkter       1 742  690 1 100  410
Värdeförändring pensionsmedel 12 446 4 000 8 800 4 800
Finansiella kostnader pensionsskuld -1 084 - 263 - 263 0
Finansiella kostnader -3 756 -4 000 -4 000 0
Resultat 6 318 24 446 24 350 - 96

Finansieringsanalys Avvikelse
Bokslut Budget Prognos Budget -

Tillförda medel 2016 2017 2017 utfall
Förändring av eget kapital 6 318 24 446 24 350 - 96

varav avskrivningar -24 813 -27 720 -27 764 - 44
Förändring av avsättningar -11 968 - 173 - 173 0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm 0 0 0

Från verksamheten tillförda medel 43 098 51 993 51 941 - 51

Ökning av långfristiga fordringar 1 613 0
Statsbidrag flyktingmottagande -34 000 -34 000 0
Ökning av banklån/långfr sk 89 820 72 871 -16 949

Summa använda medel 44 711 107 813 90 812 -17 000

Använda medel
Nettoinvesteringar 71 368 92 213 75 213 -17 000
Kärl inköp 15 600 15 600 0
Förvvärv av aktier, andelar mm 0
Förändring av långfristiga skulder 35 310 0 0
Övrigt 0 0 0
Summa använda medel 106 678 107 813 90 812 -17 000

Förändring av rörelsekapital -61 966 0 0 0
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 48/2017 Dnr 2017/94

Tankbil - omföring i investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
omföring i investeringsbudget från 2018 till 2017 för att möjliggöra köp av 
tankbil 2017.

Sammanfattning
Omföring från investeringsbudget 2018 till 2017 för att kunna göra köpet 
av tankbil redan 2017.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten har 1 700 tkr år 2017 och 1 700 tkr år 2018. 
Räddningschefen Michael Hesselgård föreslår att 1 700 tkr förs om till 
2017 för att möjliggör köp av tankbil redan 2017.

Avsikten är att investera i en ny tankbil med flakväxlarsystem för att kunna 
vara Östra Smålands Kommunalteknikförbund behjälpliga med transport av 
dricksvattentankar och stärka resursen av släckvatten då det råder 
vattenbrist.

Bakgrund
Räddningstjänsten har tidigare delat upp investeringar av släckfordon på 
två år för att hålla nere investeringskostnader. Nu behöver beställning och 
inköp av bil ske under 2017.    

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 49/2017 Dnr 2017/72

Mål och budget 2018 - driftbudget 2018 samt 
mål och nyckeltal
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
driftbudget för år 2018 och plan 2019-2020.

Sammanfattning
Förslag till mål och budget för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen från 
budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft sex sammanträden och överlämnar nu förslag 
till driftbudget 2018 och plan 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018 
och plan 2019-2022.

För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etcetera används 
Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna 
för åren 2017-2018.

Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp 
lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer.

Remitterade ärenden
Remitterade ärenden är följande:

1. Laddstolpar med ytterligare anslag med 358 tkr vilket totalt då blir
893 tkr utöver bidrag på 415 tkr

2. Arbetskläder till förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger och
idrottslärare

3. Lokal i Skeppet, Målilla. Hyra 75 000 kronor per år
4. Öka service och trivsel i Mörlunda tätort. Belysning för 300 tkr,

parkering för 350 tkr och flytt av informationstavla 10 tkr
5. Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik ansöker om utökat

ekonomisk bidrag från dagens 2 kronor per invånare till 3 kronor
per invånare.

Anslag för oförutsedda behov

Följande belopp är anslagna i förslaget:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 50 000 kronor
Kommunstyrelsen 400 000 kronor
Kommunfullmäktige 650 000 kronor
Totalt 1 100 000 kronor

Övrigt
MBL-förhandling har ägt rum 2017-05-23.

Beslutsunderlag
Samlingsprotokoll från budgetberedningen
Sammanställt förslag för mål och budget 2018

Skickas till
Kommunfullmäktige

41



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål och budget 
2018 
 

 

 

Kommunstyrelsens förslag 
 

för behandling i kommunfullmäktige 

2017-06-26 

 

 

 

 

 

 

42



Innehållsförteckning 
 

 

 sid 

  

Kommunstyrelsens ordförande inkommer senare 1 

 

Ekonomiska förutsättningar budget 2017 plan 2018-2020 ......... 3–14 

 

 Sammanfattad resultaträkning ...................................................................... 3 

 Sammandrag nettokostnader enligt BB:s förslag ......................................... 9 

 Sammandrag investeringsbudget ............................................................... 10 

 Resultaträkning och finansieringsanalys .................................................... 12 

 

 

Driftbudget med verksamhetsidéer och verksamhetsförändring 15-52 

 
 Kommunstyrelsen ...................................................................................... 16 

Kommunövergripande verksamhet ............................................................ 17 

 Kultur och fritidsförvaltning ...................................................................... 30 

Räddningstjänst .......................................................................................... 32 

Barn- och utbildningsnämnd ...................................................................... 33 

Miljö- och byggnadsnämnd ........................................................................ 39 

Socialnämnd ............................................................................................... 41 

Finansiering ................................................................................................ 48 

  

Investeringsbudget ....................................................................... 53-63 

 
 Sammandrag investeringsbudget ............................................................... 53 

 Kommunövergripande verksamhet ............................................................ 54 

 Kultur o fritidsförvaltning .......................................................................... 55  

 Miljö- och byggnadsnämnden .................................................................... 56 

 Räddningstjänsten ...................................................................................... 57 

 Socialnämnden ........................................................................................... 58 

 ÖSK Hultsfreds kommun ........................................................................... 59 

 ÖSK egen del ............................................................................................. 63 

   

 

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

Driftredovisning med verksamhetsidé och verksamhetsförändringar 

 .................................................................................................................  1-3 
 

 

 

 

 

43



 

1 

 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Inkommer senare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



            Mål och budget år 2018 
 

 

   

3 

 

 

 
 

 

 
 

*2015 övertogs lån från HKIAB 76 mnkr.

Övergripande finansiella mål
Bokslut 

2016

Budget 

2017

Budget   

2018

Plan   

2019

Plan   

2020

Ekonomi i balans

Årets resultat, mnkr 6,3 24,4 14,4 3,0 -9,0

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 208,8 355,4 443,9 494,6 531,0

Soliditet, procent 28,1 26,8 24,1 23,4 22,2

Långsiktiga mål - kommunens del

Årets resultat, 2 % av skatter och gen. statsbidrag 16,6 17,2 17,6 17,9

-16,6 -17,2 -17,6 -17,9
Minskning av  långfristiga  skulder,  - 2% av 

skatter och statsbidrag eller på intäkterna

Soliditet, procent inkl ansvarförbindelser ska öka för att närma sig noll

Sammanfattad resultaträkning, mnkr
Skatteunderlag SKL:s cirkulär 17:18,

befolkning oförändrad Budget Plan Plan

2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 185,2 187,0 186,8

Verksamhetens kostnader -1 029,6 -1 058,0 -1 085,6

Nettokostnader -844,4 -871,0 -898,8

Skatter o statsbidrag 860,2 878,2 895,6

Finansiellt netto -1,4 -4,2 -5,8

Resultat 14,4 3,0 -9,0

Upplåning 139,5 50,7 36,4

Investeringar 161,2 91,7 68,8

172,1 153,5
128,5 127,1 127,0 126,9

102,8 102,8
152,8

176,8 176,8 173,8
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Utdrag ur SKL:s cirkulär 17:18 den 27 april samt eko-

nomirapporten 10 april 

Skatteunderlagstillväxten avtar efter 

konjunkturtoppen 

Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste 

någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraf-

tigt. Landstingens sammantagna resultat nådde inte 

upp till det som kan betraktas som god ekonomisk 

hushållning. De närmaste åren kommer den kraf-

tiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. 

Denna ökning motsvaras inte av en lika stor till-

växt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett 

gap uppstå mellan underliggande intäkter och 

kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten 

fortsätter utvecklas som hittills. Detta är inte håll-

bart. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika 

sätt och det troligaste är en kombination av olika 

åtgärder.  

 

Befolkningen växer, särskilt i yngre och äldre åld-

rar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla 

ska få samma välfärd som i dag. Sedan början av 

1980- talet har demografiska förändringar innebu-

rit ökade verksamhetskostnader med i genomsnitt 

cirka en halv procent per år. Det innebär att kost-

naderna för välfärd ökat som en följd av förändrad 

befolkning, men kostnaderna har dessutom ökat 

utöver vad den förändrade befolkningen har föran-

lett. De senaste årens stora befolkningsökning har 

resulterat i att behoven nu ökar tre gånger så 

snabbt, cirka 1,5 procent per år. Det är en öknings-

takt som förväntas fortsätta under lång tid framö-

ver. Det innebär att kostnaderna skulle öka med 

cirka 10 miljarder kronor mer per år än vi varit 

vana vid, räknat i dagens kostnadsnivå. 

 

Högkonjunktur med nedåtrisk 
Tillväxten i den svenska ekonomin är för närva-

rande stark, med kraftig sysselsättningsökning och 

bra tillväxt i skatteunderlaget. Vi befinner oss i en 

högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor 

och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta 

arbetskraft med rätt kompetens, inte minst i kom-

muner och landsting. Högkonjunkturen väntas 

kulminera under 2018. För åren därefter, 2019–

2020, antas ekonomin successivt återgå till ett 

konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att 

sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget 

utvecklas svagare. 

Vi räknar således med att det blir en problematisk 

utveckling för kommunsektorn, men detta är ändå 

att betrakta som ett relativt odramatiskt förlopp. 

Historiska data visar att högkonjunkturer snarare 

brukar brytas genom en kraftig nedgång i konjunk-

tur och sysselsättning, ofta utlöst av internationella 

kriser. Det finns således en påtaglig risk för en 

svagare utveckling än i det scenario som skisseras 

här.  

 

Nyckeltal i svensk ekonomi 2016-2020. Procen-

tuell förändring om inte annat anges.  

 

 

Kalkylen 
Åren 2006–2014 ökade skatteunderlaget, totalt 

sett, i samma takt som kommunsektorns kostnader 

i fasta priser. Åren därefter, 2015–2016 ökade 

kostnaderna kraftigt, främst som en följd av det 

stora antalet asylsökande. Staten har dock kost-

nadsansvaret för asylmottagandet och har därför 

kompenserat kommunerna. Även de demografiskt 

betingade kostnaderna ökade snabbare dessa år, 

vilket uppvägdes av att konjunkturen och skattein-

täkterna utvecklades starkt. Åren 2017–2020 räk-

nar vi med att tillväxten i skatteunderlaget sjunker 

medan demografiskt betingade kostnader fortsätter 

öka i snabb takt. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

BNP
1 3,0 3,1 2,3 1,4 1,4

Sysselsättning, 

timmar
1 1,7 1,5 0,8 -0,1 0,0

6,9 6,3 6,1 6,2 6,5

Timlön
2 2,7 3,0 3,1 3,4 3,4

Timlön
3 2,5 2,6 3,1 3,4 3,4

Konsumentpris 

KPIF-KS 1,3 1,9 1,9 2,0 2,0

Konsumentpris 

KPI 1,0 1,7 2,0 2,6 2,7

Realt 

skatteunderlag 2,6 1,5 1,1 0,4 0,7
1
Kalenderkorrigerad, 

2
nationalräkenskaperna, 

3
kon-

junkturlönestatistiken

Relativ arbets-

löshet, nivå   
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Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa 

komponenter  
Procent respektive procentenheter 

 

 

Förändringar jämfört med SKL:s prognos 
från februari 2017 

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari 

(cirkulär 17:6) är skatteunderlagets ökningstakt 

nedreviderad år 2017 och uppreviderad 2018. En 

marginell justering har även gjorts för utveckling-

en 2016. Ändringarna förklaras i huvudsak av att 

vi i förra prognosen överskattade utvecklingen av 

arbetade timmar under slutet av 2016. Det har fått 

till följd att vi även ändrat vår syn på utvecklingen 

under loppet av 2017, med konsekvens för föränd-

ringstalen 2017 och 2018 som följd. 

 

Trots vår missbedömning av sysselsättningen 

stämde lönesumman väl med prognosen för år 

2016. Det betyder att timlöneökningarna (enligt 

nationalräkenskapernas definition) översteg vår 

uppskattning, vilket har föranlett en nedjustering 

av grundavdragsprognosen. Den sammantagna 

effekten av detta är en marginell uppjustering av 

skatteunderlaget 2016. 

 
 

 

 

Olika skatteunderlagsprognoser 2016-2020 

Procentuell förändring 

  2016 2017 2018 2019 2020 16–20 

SKL, apr 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 22,2 

Reg, apr 4,9 4,8 4,1 4,2 3,9 24,0 

ESV, apr 5,4 4,6 3,8 3,8 3,8 23,3 

SKL, feb 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6 22,0 

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL 

 

Jämförelse med regeringens och ESV:s 
prognos 

Regeringens prognos visar snabbare tillväxt av 

skatteunderlaget än SKL:s samtliga år från och 

med 2017, framförallt mot slutet av perioden. Det 

beror främst på att regeringen förutsätter större 

ökning av arbetade timmar samt, 2017 och 2018, 

även snabbare lönehöjningar. 

 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar 

större ökning av skatteunderlaget än SKL:s samt-

liga år utom 2018. Skillnaden avseende 2016 beror 

på att pensionsinkomsterna blir större och grund-

avdragen mindre enligt ESV:s bedömning än en-

ligt SKL:s. Huvudförklaringen till den snabbare 

ökningen i ESV-prognosen 2017 och 2019–2020 

är att ESV utgår från en snabbare tillväxt av löne-

summan. Arbetade timmar tilltar klart mer enligt 

ESV:s än SKL:s prognos. De båda sista åren mot-

verkas effekten delvis av att SKL räknar med 

större sociala ersättningar. 

 

För år 2018 prognostiserar SKL större skatteunder-

lagstillväxt än ESV. Förklaringen är att SKL räk-

nar med mer positiv utveckling av arbetade timmar 

och inkomster från sociala ersättningar. 

 

Slut på utdraget 
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Befolkningsutvecklingen i Hultsfreds 
kommun per den 31 december 

 
Antalet invånare var 14 607 den 31 december 

2016, en ökning med 688 under 2016. Medelvär-

det för befolkningsutvecklingen är sedan 1972 en 

minskning med 94 invånare per år. För de sista 

tio och fem åren är motsvarande tal en ökning 

med 54 respektive 218 invånare per år. Invåna-

rantalet den 1 november är det som används vid 

beräkning av inkomst- och kostnadsutjämning för 

det följande budgetåret. För 2018 är det antalet 

den 1 november 2017 som gäller. Antagandet för 

budget 2018 är 14 405 invånare. 

 

Invånarantalet den 31 mars var 14 600 enligt 

SCB, en minskning med 7 sedan årsskiftet och en 

ökning med 195 sedan den 1 november 2016.  

 

 

Anpassning efter demografiska för-
ändringar 

Sedan budget 2012 har storleken anpassats för 

vissa verksamheter efter befolkningsförändring-

ar i vissa åldersgrupper, ”kundmodellen”. Det 

gäller de åldersgrupper som omfattas av verk-

samheterna inom förskola/fritidshem, grund-

skola, gymnasium och äldreomsorg. Från budget 

2013 anpassar vi alla kommunens verksamheter 

efter hela befolkningens förändring, ”generell 

modell”.  

 

Anpassningar ”kundmodellen”  
 

 
 
Förändringar av invånarantal räknas som föränd-

ring av årsmedelvärden. Med dessa åldersgrup-

pers förändringar från år 2016 har förändringar 

av resursbehov i kronor beräknats, i tabellerna 

nedan i tusentals kronor. 

Preliminära skatteintäkter och statsbidrag i miljoner kronor

Skatteunderlagsprognos från 2017-04-27 och utfall invånarantal den 1 november 2016 är 14 405

miljoner kronor kronor per invånare

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Skattesats kr per skattekrona 21,91 21,91 21,91 21,91

Antal inv 1 nov året före 14 405 14 405 14 405 14 405

Skatteintäkter 568,1 586,4 622,8 637,4 38 939 40 562 42 312 43 588

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 215,4 212,9 197,7 204,1 13 629 13 919 13 687 13 881

Kostnadsutjämning 3,0 16,5 16,5 16,5 414 604 193 -242

Regleringsbidrag/-avgift -3,2 -5,7 -8,9 -12,4 -34 -248 -497 -767

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Statsbidrag/Utjämn LSS-verksamhet 29,2 26,2 26,2 26,2 2 275 2 205 2 205 2 205

Summa intäkt före fastighetavgift 812,5 836,3 854,3 871,7 55 223 57 042 57 900 58 665

Fastighetsavgift 21,5 23,9 23,9 23,9 1 542 1 542 1 542 1 542

Summa intäkter 833,9 860,2 878,2 895,6 56 765 58 584 59 442 60 207

Slutavräkning 2016 korrigering 1,2 80

Slutavräkning 2017 -5,0 -347

Totalt  preliminära skatteintäkter 

och statsbidrag 830,1 860,2 878,2 895,6 56 498 58 584 59 442 60 207

14 607

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

Verksamhet
Ålders-

grupp år

Á-pris/år 

tkr

Andel 

kunder %

Förskola/ fritidshem 1-12 44,7 66,7

Grundskola/förskole

klass
6-15 48,4 99,6

Gymnasium 16-18 90,2 95,8

Äldreomsorg yngre 65-79 228,7 4,7

Äldreomsorg äldre 80-w 317,2 38,3

Förskola, kost 1-5 6,4 100

Skola, kost 6-19 3,4 100

Äldreomsorg, kost 65-w 1,8 100
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Observera att kolumnen med rubriken ”Totalt 

kundmodell” avser summan av barn- och utbild-

ningsnämnd, kostservice och äldreomsorg. 

I tabellerna framgår att för 2018 visar modellens 

beräkningar för ingående åldersgrupper ett ökat 

resursbehov på totalt 3,3 mnkr. För 2019 minskar 

behovet med 0,2 mnkr och 2020 ökar behovet 

med 3,3 mnkr. Totalt innebär det för planperi-

oden ett ökat behov med 6,5 mnkr. I första hand 

är det en tillförsel av nya resurser. De områden 

som har störst ökning av resursbehovet är äldre-

omsorg äldre med 6,1 mnkr, gymnasium med 0,9 

mnkr och äldreomsorg yngre med 0,6 mnkr. 

 

Anpassningar ”generell modell” 

Från budget 2013 har den generella modellen 

använts som anpassar behoven efter förändringen 

av kommunens hela befolkning. För 2018 och 

framåt har antagits att invånarantalet är oföränd-

rat och detta innebär att det inte kommer bli 

några anpassningar enligt den generella mo-

dellen. 

 

 
 
 
 

Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys med kommunala jämförelsetal 

finns på kommunens hemsida med sökorden 

”Omvärldsanalys 2018”. 

 

Budgetberedningens förslag 
Budgetförslaget utgår från budget 2017. Till 

denna har lagts förändringar enligt tidigare be-

slut, demografiförändringar, besparingar och 

äskanden. Se sammandrag sidan 9. 

 

Skatter och statsbidrag 
Skatter och statsbidrag med inkomst- och kost-

nadsutjämning beräknas med skatteunderlag 

enligt senast kända prognos från SKL enligt 

cirkulär 17:18, 2017-04-27. Skattesatsen är oför-

ändrad. Se utdraget från SKL:s cirkulär ”Skatte-

underlagstillväxten avtar efter konjunkturtop-

pen” i inledningen. 

 

Befolkningsförändringar 

De antaganden som gjorts för kommunens invå-

narantal är enligt direktiven följande:  

 

 
 

Index 
KPI har 2017 antagits öka med 1,8 procent och 

2018 med 3,0 procent enligt SKL:s prognos i 

cirkulär 16:51 från 2016-10-05. Prisbasbeloppet 

för 2017 är 44 800. 

 

Löneökningar 
Lönenivån är per den 1 april 2016 efter avslu-

tade förhandlingar om 2016 års löneökningar för 

samtliga avtalsområden. Lönerna har antagits 

öka per den 1 april med 3,4 procent 2017, 3,1 

procent 2018, 3,4 procent 2019 och 3,4 procent 

2020. 

 

Prisökning av varor och tjänster, 
kostnader och intäkter 
Ingen generell uppräkning av kostnader och 

intäkter har gjorts för 2018, utan kostnader har 

indexuppräknats för indexerade avtal.  

 

Kostnadsökningar för anskaffningar av varor 

eller tjänster som har drabbats/drabbas av sär-

År Förskola

/fritids

Grunds

kola/fkl

ass

Gymnasi

um

BUN        

summa

2018 -119,3 -530,0 1 728,6 1 079,3

2019 477,0 -530,0 -1 382,9 -1 435,9

2020 -238,5 -337,3 518,6 -57,2

Summa 119,2 -1 397,3 864,3 -413,8

År Förskola Skola Äldreom

sorg

Kost        

summa

2018 23,8 30,4 64,3 118,5

2019 23,8 -91,1 49,6 -17,7

2020 23,8 -3,4 79,0 99,4

Summa 71,4 -64,1 192,9 200,2

År Äldreom

sorg 

yngre

Äldreom

sorg 

äldre

Äldreom

sorg 

summa

Totalt 

kund-

modell

2018 202,1 1 945,2 2 147,3 3 345,1

2019 191,4 1 094,2 1 285,6 -168,0

2020 191,4 3 039,4 3 230,8 3 273,0

Summa 584,9 6 078,8 6 663,7 6 450,1 Per den Förändring Per den Förändring

01-nov 1/11-1/11 31-dec 31/12-31/12

2016 14 405 550 14 607 688

2017 14 405 0 14 607 0

2018 14 405 0 14 607 0

2019 14 405 0 14 607 0

År
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skilt stora prisökningar har lagts in i ram efter 

särskild prövning. 

 

”Lönebaserade avgifter” har generellt uppräknas 

med 3,1 procent. Övriga avgifter har generellt 

uppräknats med 3,0 procent. Vatten- och av-

loppsavgifter samt renhållningsavgifter har satts 

så att kostnadstäckning behålls. Övriga avgifter 

har behandlats på motsvarande sätt som för kost-

nader. För planåren 2019 och 2020 har generell 

uppräkning av kostnader (utom löner, se ovan) 

och intäkter gjorts motsvarande uppräkning till 

2018. 

 

Avgifter 
Måltidsavgifter 

På grund av ökade kostnader för främst personal 

har måltidstaxorna för 2018 räknats upp. Inom 

socialnämnden höjs, som exempel, priset på ett 

månadsabonnemang för mat till 3 708 kr, en ök-

ning från 2017 med 108 kr eller 3 procent. För ett 

heldagsabonnemang är motsvarande höjning 4 kr 

eller 3 procent. Inom skolans verksamhet höjs, 

som exempel, priset på lunch med 2 kr till 58 kr 

eller 3 procent. 

 

Förskola/fritidshemsavgifter 

Taxorna för 2018 är för närvarande oförändrade. 

Skolverket kommer först i december att ge nya 

direktiv för uppräkning av taxan för 2018. Taxan 

bestäms som en procentsats av hushållets dispo-

nibla inkomst och statens direktiv om maxtaxa 

inom förskola/fritidshem. 

 

Musikskoleavgifter 

Taxorna har höjts enligt direktiven avrundat till 

närmsta tiotal. Avgiften per termin för en skole-

lev ökar med 20 kr till 685 kr, en ökning med 3 

procent. Samtidigt infördes 2017 att första året är 

avgiftsfritt. 

Äldreomsorgsavgifter 
Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat 

bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är 

beräknad som en lönebaserad avgift till själv-

kostnadspris och har räknats upp med 3,1 pro-

cent. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt stöd 

såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och 

dagverksamhet anges som en del av prisbas-

beloppet. 

 

För personer som är inskrivna i hemsjukvården 

är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av re-

habpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag 

av landstinget uttas en avgift per hembesök. 

Taxan för hemsjukvård/rehab har räknats upp 

med 3,2 procent till 320 kronor per månad. Den 

enskildes totala kostnad begränsas av maxtaxan. 

 

Renhållningsavgifter 

I samband med nytt renhållningssystem förblir 

avgifterna oförändrade under 2018.  
 
Vatten- och avloppsavgifter 

Avgiften är oförändrad för 2018, men uppstår  

behov kan avgiften komma att justeras till en 

nivå som ska ge kostnadstäckning. 

 

Reserverade budgetmedel, tkr 2018 2017

Oförutsett för disposition av 

- Kommunfullmäktige 650 650

- Kommunstyrelsen 400 400

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 50 50

Summa oförutsett 1 100 1 100

- Reserverade medel för beräknade 

ökningar av löne- och personalkostnader

Lönerevision 2017 16 206 16 206

Lönerevision 2018 20 247

Totalt oförutsett och reserverat för 

löneökningar 37 553 17 306
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Sammandrag av driftbudget 
 

 
 
I tabellen ovan framgår att driftbudgeten för 

kommunens verksamheter netto inklusive av-

skrivningar för 2018 blir 844,4 mnkr. Den 

förändrade demografin, antal invånare i vissa 

åldersgrupper, medför förändring i verksam-

heterna för socialnämnden, barn- och utbild-

ningsnämnd och kostservice som ökar med 

cirka 2,2 mnkr, 1,1 mnkr respektive 0,1 mnkr.  

 

 

 

 
 

 
 

Största enskilda prisförändringen i ramen är 

ökade kostnader för löner med arbetsgivarav-

gifter och personalförsäkringar. Förändringen 

är 18,6 mnkr. Vad avser volymförändringar i 

ramen är huvudsak förändringen kopplad till 

barn- och utbildningsnämnd 3,5 (4,6-1,1 

kundmodellen) och demografi kundmodellen 

3,3 mnkr. I volymökning övriga ingår en-

gångsbelopp i ombudgetering 2017 som vänds 

bort om 1,0 mnkr. 

 

Ökade nettokostnader äskas totalt med 8,3 

mnkr. Barn- och utbildningsnämnd äskar 5,3 

mnkr exempelvis till digital satsning, ny för-

skoleavdelning inklusive personal på Råsebäck 

och mer personal till Venhaga- och Stålhagens 

förskola.  ÖSK äskar 0,4 mnkr till gata/park 

mm. Inom kommunövergripande äskar bland 

annat Serviceenheten 0,7 mnkr för kylmat och 

förlängds hyra av köksmodulen vid Knekta-

gården. 

 

 

 

Sammandrag av driftbudget 2018, mnkr

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Intäkter Kostnader

Netto-

kostnad

2018 2018 2018

Kommunövergripande exkl oförutsett 29,0 139,1 110,1

KS oförutsett, tex bredband 1,0 1,0

Kultur och Fritid 9,5 46,1 36,6

Räddningstjänst 1,9 16,8 14,9

Barn- o utbildn.nämnd 59,7 311,2 251,5

Miljö- o byggnadsnämnd 16,6 23,7 7,1

Socialnämnd 49,2 371,1 321,9

Summa Nämnd/Styrelse 165,9 909,1 743,2

ÖSK 47,2 47,2

Oförutsett 37,6 37,6

Utbetalda pensioner 21,4 21,4

Utbet pensionsavgifter 27,1 27,1

Övr nyintjän pensionsförmåner 2,9 2,9

Övr nyintjän pensionsförmåner 1,4 1,4

Arbetsgivaravg m m 127,0 127,0

Premie avtalsenliga försäkringar 0,8 0,8

Avskrivningar 35,2 35,2

Avgår:

Personalomkostn pålägg -154,7 -154,7

Kalk kapitalkostnader -6,4 -6,4

Kapitalkostnader ÖSK 38,1 -38,1

Summa 204,0 1 048,4 844,4

Nettokostnader budget 2018

Nettokostnader  ombudget 2017 806,2

Prisförändringar 18,9

varav Löner mm 18,6

verksamhet 3,6

ÖSK drift 3,3

ÖSK kapitalintäkter -6,6

Volymförändring 5,6

varav demografi kund 3,3

volymökning socialnämnd 1,8
volymökning barn-och 

utbildningsnämnd
4,6

volymökning övriga -0,8

Avskrivningar 5,4

Föreslagna äskanden netto 8,3

Socialnämnd 0,0

Barn- och utbildningsnämnd 5,3

ÖSK, gata/park mm 0,4

Kommunövergripande 1,3

Avskrivningar 1,3

Summa 844,4
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Tabellen ovan visar investeringsbudgetens 

totala nettobelopp 2017 efter ombudgetering 

och hur förslaget till budget och plan för åren 

2018 till 2022 ser ut. Ramen för 2018 års inve-

steringar var 156,9 mnkr. Efter årets budgetar-

bete ligger nu investeringsbudgeten för 2018 

på 161,2 mnkr.  

 

De skattefinansierade investeringarna uppgår 

under de fem åren 2018-2022 till 332,9 mnkr. 

Under samma period beräknas avskrivningarna 

till 208,8 mnkr. Det vill säga investeringarna 

överstiger avskrivningarna med 124,1 mnkr 

under denna period. Detta visar på en expansiv 

investeringsnivå. Utöver de skattefinansierade 

investeringarna ingår i förslaget under 2018-

2022 flera andra stora utgifter. Dels är det 30 

mnkr för återställande av Kejsarkullens deponi, 

anskaffande av nya sopkärl och taxefinansi-

erade investeringar för 98,3 mnkr. Om kom-

munen klarar resultatmålen åren framöver så 

kommer det innebära att självfinansieringsgra-

den är 100% för de skattefinansierade investe-

ringarna, förutom 2018 då en ny förskola ska 

byggas. Detta medför att nyupplåningsbehovet 

inte kommer att bli lika stort. Nyupplåningen 

för åren 2018-2020 är i förslaget beräknat till 

226,6 mnkr med en total låneskuld vid ut-

gången av 2020 på 525,2 mnkr. Det medför en 

ökad kostnadsrisk i och med att kommunen 

blir mer känslig för framtida ränteförändringar. 

 

 

Investeringar 2018-2022

Investeringar 2018 års priser (tkr)

Förvaltning 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kommunövergripande verksamhet 9 507 5 580 4 400 3 900 5 300 2 360

Räddningstjänst 2 581 2 600 400 1 000 5 250 1 250

Socialnämnden 1 321 350 850 800 800 800

Miljö- och byggnadsnämnden 500 700 100 500 100 500

ÖSK Hultsfred skattefinansierade 50 054 131 088 48 530 36 010 27 400 52 300

Summa skattefinansierade 

investeringar 63 963 140 318 54 280 42 210 38 850 57 210

Återställning deponi Kejsarkullen 189 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000

ÖSK Hultsfred taxefinansierade 43 662 18 340 34 950 16 620 14 200 14 200

Summa investeringar 107 814 161 158 91 730 68 830 63 050 76 410

Fordon och maskiner ÖSK Hultsfred 5 579 2 750 4 450 2 150 1 700 1 750

Summa Hultsfreds kommun o ÖSK 113 393 163 908 96 180 70 980 64 750 78 160
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Investeringsprojekt Totalsumma 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Förskola och skolor 108 716 16 216 85 000 2 500 2 500 2 500

Åtgärdsprogram VA 70 938 10 938 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Nya lokaler gata  (fastighet, VA) 42 683 1 783 400 500 40 000

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 39 970 7 200 19 770 1 500 11 500

Energieffektivisering 19 900 1 900 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000

Asfalt toppbeläggning, ombyggnad gator 19 210 3 710 3 500 2 700 2 900 2 900 3 500

Kök 17 895 2 895 15 000

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 17 360 15 600 740 600 420

Utvecklingsprojekt taxefinansierat 12 100 1 400 10 700

Arbetsförmedlingen 10 000 10 000

Bredband 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, reserv 

vattentäkt 7 450 7 450

Brandfordon, släckbil 7 100 1 700 1 700 3 700

Administrativ utveckling 6 953 1 953 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Energieffektivisering Vi, Hu, Må, Mö 

avloppsreningsverk 6 900 1 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Hultsfred makeover 6 030 1 230 2 300 2 500

Äldreboenden 5 000 2 500 2 500

Valhall, ytskikt 4 500 2 250 2 250

Dagvattenprojekt 4 500 1 500 500 1 000 500 1 000

P-platser Hultsfred 4 300 2 300 1 000 500 500

Styr och reglerutrustning gatubelysning 4 300 300 1 000 1 000 1 000 1 000

Ombyggnad av el- och automatikdel Hultsfred 

avloppsreningsverk 3 900 3 900

Material räddningstjänst 3 781 181 900 400 600 450 1 250

Omlastningsanläggning 3 542 3 542

Anpassning nytt insamlingssystem 3 500 500 1 500 1 500

GC-väg Silverdalen 3 400 200 200 3 000

Lekplatser allmänna 3 200 500 1 000 800 900

Reinvesteringar va 3 150 900 450 450 450 450 450

Kretsloppsanpassade VA utredningar 3 150 650 500 500 500 500 500

Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 3 046 796 450 450 450 450 450

Inventarier inom vård och omsorg 3 015 615 200 700 500 500 500
Larmanläggningar 2 900 400 500 500 500 500 500
Lekplatser skolor/förskolor 2 500 500 500 500 500 500

Förändringar kök 2 500 500 500 500 500 500

Valhall, ventilation 2 500 250 2 250

Brandstation 2 500 2 500

Datautrustning 2 441 941 300 300 300 300 300

Ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla 

vattenverk 2 200 2 200

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2 200 300 300 300 500 300 500

Allé Kyrkogatan 2 200 200 2 000

Lekplats Strandvägen/aktivitetsområde 2 100 100 2 000

Lekplats Köpingsparken/aktivitetsområde 2 000 2 000

Omstrukturering av sociala verksamheter 2 000 500 500 500 500

Lastmaskin 2 000 2 000

Styr- och reglerutrustning, kommunhuset ventilation 2 000 250 1 750

Slamavvattningsutrsutning Hultsfred 

avloppsreningsverk 2 000 2 000

Ombyggnad av el- och automatikdel Mörlunda 

avloppsreningsverk 2 000 2 000

Övriga 43 461 17 693 4 488 7 460 5 060 5 700 3 060

Summa investeringar 538 991 107 813 158 658 89 230 58 830 53 050 71 410
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Resultaträkning

Skatteunderlag efter SKL:s cirkulär 17:18, 2017-04-27. Antal invånare 1 nov 2016 14 405. Lönenivå 1/4 2016.

Invånarantal oförändrat. Löneökningar %/år 3,1; 3,4; 3,4

Budget Budget Plan Plan

Tusentals kronor 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 162 425 185 187 186 979 186 779

Verksamhetens kostnader -968 089 -1 029 567 -1 057 952 -1 085 551

    varav pensionskostnader -48 490
-52 755

-51 139 -53 051

    varav avskrivningar -27 720 -35 207 -39 325 -42 497

Nettokostnader -805 665 -844 380 -870 973 -898 773

Skatter 564 297 586 406 622 843 637 368

Generella statsbidrag och utjämning 265 877 273 749 255 308 258 218

Summa skatter och statsbidrag 830 174 860 155 878 151 895 586

Finansiella intäkter              200  690  690  690

Värdeförändring pensionsmedel 4 000 4 000 4 000 4 000

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 263 -360 - 394 - 508

Finansiella kostnader       -4 000 -5 691 -8 484 -10 001

Årets resultat 24 447 14 414 2 990 -9 006

Finansieringsanalys

Budget Budget Plan Plan

Tillförda medel 2017 2018 2019 2020

Förändring av eget kapital
24 447 14 414 2 990 -9 006

      varav avskrivningar -27 720 -35 207 -39 325 -42 497

Förändring av avsättningar - 173 1 363 -1 276 -1 055

Från verksamheten tillförda medel 51 995 50 984 41 038 32 436

Ökning av banklån/långfr sk 89 820 139 473 50 692 36 394

Summa tillförda medel 141 814 190 457 91 730 68 830

Använda medel

Nettoinvesteringar 92 213 157 918 88 630 58 410

Nya sopkärl 15 600  740  600  420

Åtgärdsprogram asyl och integration 34 000 29 300

Deponi, täckning av  Kejsarkullen 2 500 2 500 10 000

Summa använda medel 141 814 190 457 91 730 68 830

Förändring av rörelsekapital  0  0  0  0

55



              Mål och budget år 2018 
 

   

 13   

 
 
 

Årets resultat 
Det budgeterade resultatet är 14,4 mnkr. 

 

Resultat och investeringar 
Som det beskrivs ovan innehåller förslaget 

under åren 2018-2020  utgifter för investering-

ar med 321,7 mnkr. I förhållande till budgete-

rade resultat är investeringsplanen stor. För att 

finansiera detta krävs under perioden nyupplå-

ning med 226,6 mnkr.  

 

 

 

 
 
 

Balanskravet 
Kommunallagens 8 kapitel paragraf 4 säger att 

”Budgeten skall upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna”. Budgetens resultat är 

14,4 mnkr och därmed uppnås balanskravet. 

För åren 2019 och 2020 visar planen överskott 

med 3,0 mnkr respektive underskott med 9,0 

mnkr. 

 

  

Balansräkning budget 2018, plan för åren 2019 och 2020

Bokslut Budget Ram Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigh, anläggn, inventarier m m 446 443 479 980 603 436 653 351 669 694

Aktier, andelar m m 28 976 28 976 28 976 28 976 28 976

Långfristiga fordringar 7 863 93 982 120 552 113 093 111 040

Summa anläggningstillgångar 483 282 602 938 752 964 795 420 809 710

Förråd 93 93 93 93 93

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 125 510 128 546 128 546 128 546 128 546

Placerade pensionsmedel via KLP 127 261 131 261 135 261 139 261 143 261

Likvida medel 41 767 44 008 50 008 50 008 50 008

Summa omsättningstillgångar 294 538 303 815 313 815 317 815 321 815

Summa tillgångar 777 913 906 845 1 066 871 1 113 327 1 131 617

Eget kapital och skulder

Eget kapital 218 377 242 824 257 238 260 238 251 242

Avsättningar

Avsättn för pensioner 17 765 17 592 18 689 17 662 16 813

Avsättn deponi Kejsarkullen och invest 35 000 35 000 32 500 30 000 20 000

Avsättning övrigt 19 721 19 721 17 521 10 071 8 071

Långfristiga skulder 216 011 311 395 450 609 501 042 537 177

  varav långfristiga låneskulder 208 799 304 442 443 915 494 607 531 001

Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 40 133 39 994 41 394 42 885 42 886

Övriga kortfristiga skulder 230 905 240 320 248 920 251 430 255 429

Summa kortfristiga skulder 271 038 280 314 290 314 294 315 298 315

Summa eget kapital 

och skulder 777 913 906 846 1 066 871 1 113 327 1 131 617
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Mål 
I kommunallagens 8 kapitel paragraf 5 skrivs 

”För ekonomin skall anges de finansiella mål 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning”. Målen för 2018 tillsammans med 

långsiktiga mål anges i inledningen. Budgeten 

innebär målet för resultat uppnås men målen 

för långfristiga skulder och soliditet uppnås 

inte. I samma paragraf skrivs även ”För verk-

samheten skall anges mål och riktlinjer som är 

av betydelse för en god ekonomisk hushåll-

ning”. Dessa mål och riktlinjer finns och besk-

rivs i kommunens styrmodell och under nämn-

dernas och förvaltningarnas budgetavsnitt.  

 

 

Resultatutjämningsreserven 
Kommunallagens 8 kapitel paragraf 3 d säger 

att ”Kommuner och landsting får reservera 

medel till en resultatutjämningsreserv under” 

vissa förutsättningar ”för att utjämna intäkter 

över en konjunkturcykel”. Kommunfullmäk-

tige antog regler för detta under hösten 2013. 

Hultsfreds kommuns resultatutjämningsreserv 

är på 23,0 mnkr efter avsättningar från 2012, 

2013 och 2015 års resultat. Behov att använda 

resultatutjämningsreserven till budget 2018 

finns inte då det budgeterade resultatet är posi-

tivt, även skatteunderlagsprognosen för 2018 

är bättre än de senaste tio årens genomsnitt 

minus två procent.  
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Kommunens styrmodell  
 

 
 
 
Utifrån en vision och värdegrund anger kom-

munfullmäktige strategiska mål i fyra olika 

perspektiv. Dessa bryts ned till mål för respek-

tive nämnd och därefter till verksamhets- och 

enhetsmål. 

 

Målen sammanställs i en strategikarta för varje 

verksamhet.  

Kommunfullmäktiges strategikarta utgör grun-

den för alla underställda strategikartor. 

 

Kommunen anger sina mål i fyra olika per-

spektiv: 

- Ekonomi 

- Invånare och brukare 

- Verksamhet och medarbetare 

- Utveckling 

De fyra perspektiven genomsyrar alla nämn-

ders sätt att arbeta med mål, mätning av 

måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att 

nå målen. Avsikten med detta är att alla mål 

och aktiviteter ska sträva efter att nå kommu-

nens vision – det nya tillstånd kommunfull-

mäktige vill uppnå för kommunen. För varje 

mål fastställs nyckeltal som används för att 

mäta grad av måluppfyllelse.  
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Kommunstyrelsen 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader varav 241,1 246,1 277,6

Kommunövergripande 153,8 155,0 177,5

Kultur- o 

fritidsförvaltning 45,4 44,7 46,1

Räddningstjänst 17,8 16,2 16,3

ÖSK 36,0 43,6 47,2

Intäkter varav -51,5 -39,8 -40,2

Kommunövergripande -36,5 -28,6 -29,0

Kultur- o 

fritidsförvaltning -11,8 -9,5 -9,5

Räddningstjänst -2,3 -1,4 -1,4

Nettokostnad 

kommunövergripand

e 189,6 206,3 237,4

Investeringsutgifter 4,4 12,1 8,2

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 

för kommunstyrelsens verksamheter och för-

valtningar. 

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter med 

ett lika stort antal ersättare och sammanträder i 

princip en gång per månad utom i juli. Antal 

ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till 

ca 300 per år. 

Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, 

beredskaps, räddnings- och civilförsvars-

nämnd. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för kost- och 

städhållningen vid kommunens serviceboende 

och skolor, kultur- och fritidsverksamhet, för 

Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar 

för all eftergymnasial utbildning, samt för 

kommunens näringslivsarbete. 

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 

fem ledamöter och ersättare som sammanträder 

enligt särskild tidplan utom i juli månad. Ar-

betsutskottet utgör krisledningsnämnd. 
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Kommunövergripande inom kommunstyrelsen 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader

Politiken 4,2 5,3 4,9

Reserverat oförutsett 0,0 16,9 37,5

Serviceenheten 53,3 56,0 56,7

Utvecklingskontoret 23,6 23,0 22,5

Övriga 66,0 47,9 49,3

Campus 7,9 6,3 6,3

Summa kostnad 155,1 155,5 177,5

Intäkter

Serviceenheten -15,9 -16,1 -16,2

Utvecklingskontoret -6,0 -2,4 -2,4

Övriga -13,7 -9,3 -9,5

Campus -1,1 -0,7 -7,0

Summa intäkter -36,9 -28,6 -28,9

Nettokostnad 118,2 126,9 148,6

Investeringsutgifter 3,6 8,8 4,7

 

 
På denna sida redovisas den totala kostnaden 

för de kommunövergripande verksamheterna. 

Kostnaderna redovisas med vad som avser 

politik, de stora enheterna serviceenheten och 

utvecklingskontoret. Administrativa kontor 

som arbetar med stöd för kommunen samt 

Campus som arbetar bland annat med utbild-

ning som är lokalförankrad.  

Politik där finns kostnader för kommunfull-

mäktige, kommunstyrelse, revision, partistöd, 

central planering, kommunala tillgänglighets-

rådet med mera. Här finns även kostnader för 

oförusett och reserverat för löneökning, dessa 

redovisas separat. 

Serviceenheten, består av kost, städ och vakt-

mästeri, som stöder och sörjer för hela kom-

munen. Även cafeteria, bilpool och en del in-

köp inryms i denna verksamhet. 

Utvecklingskontoret, där finns näringslivsbe-

främjande åtgärder, inflyttning, landsbygdsut-

veckling, utveckling av handel, infrastruktur 

och skolbussar. 

Administrativa kontor, här finns personalad-

ministration som rehabilitering, företagshälso-

vård, central samverkanskommitté, facklig 

verksamhet, rekryteringsåtgärder, eUtveckling 

med it-kontoret, turism och information, kom-

munkansliet, val, överförmyndarverksamhet, 

konsumentverket, ekonomikontoret, ställföre-

trädarenheten, kommunförsäkring mm. 

Campus, med eftergymnasiala utbildningar och 

konferensverksamhet. 
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Kommunkansli 

Strategikarta

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 2,8 3,1 3,6

Intäkter -0,4 -0,2 -0,2

Nettokostnad 2,4 3,3 3,4

 

 

 

Fakta 

 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare 4,65 4,65 

Antal paragrafer i kommun-

styrelsen  

112  

Antal paragrafer i kommun-

fullmäktige 

131  

Antal vigslar   27  

I antal årsarbetare ingår även köpt juristtjänst från 

Vimmerby kommun (40%) 

Verksamhetsidé 
Kommunkansliet är den enhet inom kommunstyrel-

sens förvaltning som tillhandahåller service och 

sakkunskap till kommunens förtroendevalda, kom-

munkoncernen och allmänheten.  

 

Kommunkansliet har följande huvudsakliga funkt-

ioner: 

Mötes- och ärendehantering för kommunfullmäk-

tige, kommunfullmäktiges valberedning, valnämn-

den, kommunstyrelsen och dess utskott samt tillfäl-

liga beredningar. Kommunkansliet har även sekre-

terarskap för tillgänglighetsrådet.  Ansvarar för 

kommunens centrala arkiv inklusive föreningsarkiv, 

personuppgiftsombud, borgerliga vigslar, genomfö-

rande av allmänna val samt yttranden och utred-

ningar.  

 

Kommunkansliet ansvarar för förtroendemannasy-

stemet, utbildningsinsatser och administration för 

förtroendevalda samt samordning vad gäller all 

nämndadministration.  

 

Administrativt stöd till kommunchefens kommun- 

och koncernledning ges av kommunkansliet. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budgeten

Kommunens högsta 
kunskapskälla om 

kommuner och 
demokrati

Skyndsam hantering

Välstrukturerad 
verksamhet

God delaktighet

Proaktiva varje dag Adekvat kompetens
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Följande verksamheter tillhör kommun-
kansliets ansvarsområde men tjänsterna 
köps av andra kommuner 

- Juridisk rådgivning till kommunens styrelse, 

nämnder och förvaltningar.  

- Konsumentvägledning med i första hand rådgiv-

ning om rättigheter och skyldigheter som kom-

muninvånarna har som konsumenter.  

- Service till och lagstadgad tillsyn över de gode 

män, förvaltare och förmyndare som finns i 

kommunen genom Överförmyndare i Samver-

kan (ÖiS). 
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Utvecklingskontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget s

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 9,3 6,8 7,2

Intäkter -4,5 -1,9 -1,9

Nettokostnad 4,8 4,9 5,2

 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Årsarbetare 4,75 4,75 

Svenskt Näringslivs ran-

king företagsklimat 

(290kommuner) 

192 175 

Vårt totalindex i SKL:s 

nöjd-kund-index (NKI) 

74% 74% 

Antal tomter i pågående 

detaljplaner och över-

siktsplaner 

50 50 

Antal hektar företags-

mark i pågående detalj-

planer och översiktspla-

ner 

22,6ha 22,6ha 

 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Väl fungerande 
infrastruktur

Bevara och generera 
arbetstillfällen

Fungerande integration 
på arbetsmarknaden

Lätt att bosätta sig där 
man vill i vår kommun

Lätt att starta och driva 
företag i vår kommun

Stolthet God arbetsmiljö God delaktighet
Serviceinriktat 

bemötande enligt 
LOTS-konceptet

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

Ny mark för bosättning Ny mark för etablering
Lite bättre 

utvecklingsarbete varje 
dag
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Verksamhetsidé 

Utvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för: 

- utvecklings- och tillväxtfrågor 

- näringslivsfrågor 

- övergripande planeringsfrågor 

- kollektivtrafik 

- landsbygdsutveckling 

 

Utvecklingskontorets huvudsakliga arbetsuppgif-

ter: 

Biträda kommunstyrelsen och kommunchefen med 

samordning och utveckling av kommunkoncernen 

och den kommunala verksamheten samt närings-

livs- och samhällsutveckling. Kontoret ska särskilt 

arbeta med frågor som rör målsättningar, framtid, 

utveckling/-förändringar, näringsliv/sysselsättning, 

infrastruktur, organisation och verksamhetsstruk-

tur, övergripande förhandlingar samt  samordning 

av skolskjutsar. 

 

Infrastrukturkansliet 

Hultsfred, Högsby, Kalmar, Kinda, Linköping, 

Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby driver ett 

gemensamt infrastrukturkansli med den uttalade 

målsättningen att "skapa varaktiga och positiva 

effekter på väg och järnväg i vår region, framför-

allt för Stångådalsbanan och riksväg 34/23". Infra-

strukturkansliets projekttid är förlängt med två år 

till utgången av 2019. Hultsfreds kommun är hu-

vudman för kansliet, Resurser motsvarande åttio 

procents tjänst arbetar med frågor som lobbying, 

nätverksskapande och andra aktiviteter som kan 

påverka satsningar i regionen. 
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eUtvecklingskontor 

Strategikarta 

 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 14,3 15,8 16,3

Intäkter -2,4 -2,6 -2,8

Nettokostnad 11,9 13,2 13,6

Fakta 
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare 17,88 18,0 

Andel hushåll i tätort med 

tillgång till fiber inom 50 

meter. 

89,2%  

Antal externa ärenden som 

avslutas direkt i kontakt-

center 

15000 

 

 

Antal besök på hultsfred.se 525000  

Antal servrar och total 

lagringskapacitet 

216 st   

134 TB   

 

Andel inkomna mail till 

hultsfred.se som godkänns 

av spamfiltret 

13,61%  

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Hög kvalitet på extern 
service

Hög kvalitet på intern 
service

Professionell 
marknadsföring

Tillväxt genom turism 
och inflyttning

Stolthet Gott samarbete
Goda möjligheter till 

utveckling och rörlighet
Gott ledarskap Hög delaktighet

Verksamheterna drar 
nytta av 

digitaliseringens 
möjligheter

Adekvat och 
strukturerad 

kompetensutveckling

Effektiva rutiner och 
arbetsmetoder

Hållbar service
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Verksamhetsidé 

eUtvecklingskontoret är kommunstyrelsens organ 

för 

utveckling av intern och extern service genom 

• Verksamhetsutveckling och digitalisering 

• IT-stödtjänster 

• Information och turismutveckling 

• Bredbandssamordning 

Vi samverkar kring eUtveckling med Högsby och 

Oskarshamn inom ramen för H2O. 
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Ekonomikontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 9,7 9,3 9,1

Intäkter -4,8 -4,2 -4,0

Nettokostnad 4,9 5,1 5,1

 
 
Fakta 

 

Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Årsarbetare 14,0 13,5 

Leverantörsfakturor 47 846 44 000 

Kundfakturor 58 700 54 000 

 

 

Verksamhetsidé 

Ekonomikontoret är en servicefunktion som utför 

en effektiv ekonomiadministration och utgör ett 

kvalificerat stöd vad gäller kommunens ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. 

 
 

 

 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott bemötande God service

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet God leveransprecision God personalhälsa

Lite bättre varje dag
God 

kompetensutveckling
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Personalkontor 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 9,4 9,6 9,6

Intäkter -1,0 -0,7 -0,7

Nettokostnad 8,4 8,9 8,9

 

Fakta  

 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare* 6,9 7,0 

Producerade löner per må-

nad 

1 992 2 057 

*Med placering på personalkontoret 

Verksamhetsidé 

Personalkontoret är en servicefunktion med upp-

gift att kunna tillhandahålla en effektiv administ-

ration och vara ett kvalificerat stöd till förvaltning-

ar, chefer och förtroendevalda.  Kontoret arbetar 

dels konsultativt mot förvaltningar gällande tex 

arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, 

rehabilitering mm och dels med  strategiska upp-

gifter som policyfrågor, utvecklingsfrågor och 

kommunövergripande ärenden. Personalkontoret 

ansvarar för kommunens administration av lön, 

anställning, pension och försäkringar. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till chefer
Hög kvalitet på våra 

aktiviteter

God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Gott samarbete

Resultat- och 
utvecklingssamtal som 

resulterar i 
utvecklingspunkter

Effektiva processer och 
arbetsmetoder

Jämställdhet
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Serviceenheten 
Kostservice 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 36,9 37,5 38,0

Intäkter 13,8 -13,7 -13,8

Nettokostnad 23,0 23,8 24,2

 
 

Fakta    
    Budget 2018 

Årsarbetare 

Medarbetare 

 46,98 

53 

Antal kök 22 styck varav 18 styck tillagningskök 

och 4 mottagningskök, varav 6 inom Äldreomsorg, 

8 inom förskola och 7 på skolor 

Antal lunchportioner/dag  

Skola  Ca 2 000 

Förskola  Ca 650 

Äldreomsorg  Ca 150 

Verksamhetsidé 

Syftet med Kostservice är att använda de samlade 

resurserna med kompetent och kunnig personal 

under samma förvaltning och ta vara på samord-

ningsvinster. 

Tillaga god och näringsriktig kost till förskolebarn, 

elever, äldre och övriga som får sitt livsmedelsbe-

hov från vår verksamhet. 

Kostservice samverkar med Barn- och utbild-

ningsnämnd, Socialnämnd och Östra Smålands 

kommunalteknikförbund. 

Kostservice producerar mat och tjänster till för-

skola, skola, omsorg och äldreomsorg. 

Vi erbjuder våra gäster en varierad och fullvärdig 

kost utifrån deras olika behov. 

 

Verksamhetsförändring 

Demografisk anpassning efter kundmodellen ger 

en utökning av budget på 41,3 tkr. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda elever i 
restaurangen på 
grundskola och 

gymnasium

Nöjda matgäster på 
särskilt boende

Gott fysiskt klimat Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap

Effektivt 
resursutnyttjande

Hållbar utveckling
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Städservice - verksamhetsvaktmästeri  

Strategikarta städ 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder 

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Effektivt 
resursutnyttjande

Hållbar utveckling
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Strategikarta vaktmästeri 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 15,7 18,0 18,1

Intäkter -1,3 -1,9 -1,9

Nettokostnad 14,4 16,1 16,2

 

Fakta    
 Budget 2018 

Årsarbetare 27,9 

Verksamhetsytor                    70 000 m2 

Antal objekt 63 
 

Verksamhetsidé 

Serviceenheten samverkar inom lokalvård och 

verksamhetsvaktmästeri och servar kommunens 

lokaler och verksamheter så att lokalerna håller en 

hög hygienisk standard och att inre inventarier och 

miljö vårdas på ett bra sätt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder i 
kommunen

God fysisk arbetsmiljö Gott samarbete God delaktighet Gott ledarskap
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet

Hållbar utveckling
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Campus 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 8,0 6,3 6,3

Intäkter -1,2 -0,7 -0,7

Nettokostnad 6,8 5,6 5,6

 
Fakta 
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare 5 5 

Antal studenter 205 245 

Antal Högskola – uni-

versitetsutbildningar 

5 6 

Antal konferenser, 

seminarium och mässor 

98 75 

 

Verksamhetsidé 

Campus – en samlingsplats för eftergymnasiala 

utbildningar 

Campus Hultsfred ska vara samlingspunkt för 

eftergymnasiala utbildningar i Hultsfredskommun 

samt utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och 

samverkansformer.  

Campus Hultsfreds verksamhet ska vara nationellt 

och internationellt gångbar med stark lokal förank-

ring. Verksamheten ska generera positiva lokala 

effekter såsom ökad inflyttning, höjd kompetens, 

ökad konsumtion samt ett mer differentierat nä-

ringsliv. 

 
 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsrsultat Nöjda studenter
Vara en god mötesplats 

för olika aktörer i 
regionen

Stolthet Gott samarbete God delaktighet
Möjlighet till 

utveckling/rörlighet
Ordning och reda

God samverkan mellan 
näringsliv, 

utvecklingskontor och 
Campus

Hög attraktivitet på 
Campus
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Kultur- och fritidsförvaltning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 45,4 44,7 46,1

Intäkter -11,8 -9,5 -9,5

Nettokostnad 33,6 35,2 36,6

Investeringsutgifter 0,0 0,7 0,8

 
 

 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Årsarbetare 38,9 37,5 

Antal föreningar regi-

strerade hos förvaltning-

en 

253 270 

 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsförvaltningens övergripande 

ansvar är att ge kommuninvånarna förutsättningar 

för ett meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv 

och att öka intresset för friluftsliv, rekreation och 

motion. Förvaltningen samverkar med och ger stöd 

till studieförbund och kultur- och fritidsföreningar, 

främst till barn- och ungdomsverksamhet. Fritids-

gårdsverksamhet, ungdomsinflytande, folkhälso-

frågor, idrotts- och friluftsanläggningar och att 

förvalta, vårda och visa kulturarvet hör till förvalt-

ningens verksamhetsområde. Målgruppen är 

kommunens invånare och föreningsliv. 
 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kommuninvånarna har 
tillgång till ett rikt kultur-

och fritidsutbud

Anläggningar och 
lokaler är tillgängliga.

God arbetsmiljö God delaktighet Gott samarbete Gott ledarskap Ordning och reda

Gränsöverskridande 
samverkan

God tillgänglighet (24-
timmars service)

Hållbar utveckling
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Bibliotek 

Strategikarta 

 
 
 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare 8,04 8,85 

Antal besök per invånare 

(Hultsfred och Virserum) 

10,3 10,0 

Antal lån per invånare 6,6 7,5 

 

 

 

Verksamhetsidé 

Biblioteket ska tillhandahålla litteratur i olika for-

mat för utbildning, information och upplevelser. 

Vi bedriver verksamhet för folk-, grundskole- och 

gymnasiebibliotek i kommunen. Biblioteket ska 

verka för demokratisk utveckling i samhället och 

främja läsning och tillgång till litteratur. Lån ur det 

egna beståndet ska vara gratis. 

Demokrati och integration är viktiga ledord i verk-

samheten. Vi ska ha särskilt fokus på grupperna 

barn/unga, funktionshindrade, nationella minorite-

ter och personer med annat modersmål än svenska. 

 

 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Nöjda kunder och 
besökare

God nyttjandegrad
Invånarna har 

inflytande i 
verksamheten

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete

Kompetensutveckling
Samtal som resulterar i 

utvecklingspunkter
Hållbar utveckling
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Räddningstjänst 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 17,8 16,2 16,3

Intäkter -3,0 -1,4 -1,4

Nettokostnad 14,8 4,8 14,9

Investeringsutgifter 0,7 2,6 2,6

 
 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Årsarbetare 4,0 5,5 

Antal larm 349 153 

Antal tillsyner 57 70 

 

Verksamhetsidé 

Vi arbetar med skydd mot olyckor genom att: 

 Förhindra och begränsa olyckor 

 Förbereda och genomföra räddningsinsatser 

 Vidta åtgärder efter olyckor 

 Medverka i samhällets krishantering 

 

Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och skade-

förebyggande skydd. För att uppnå goda resultat är 

närhet och tillgänglighet två nyckelbegrepp. Inom 

organisationen strävar vi efter att förebygga 

olyckor och arbetar därför aktivt med förebyg-

gande skydd genom rådgivning, tillsyn och utbild-

ning. 

 
 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Trygg och säker 
kommun

Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap God beredskap

God 
kompetensutveckling

Hållbart samhälle
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Barn- och utbildningsnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 343,3 294,5 311,2

Intäkter -95,0 -49,6 -59,7

Nettokostnad 235,6 238,8 251,5

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

 

 

Verksamhetsidé 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

organiserar och genomför barns omsorg och skol-

gång samt ungdomars och vuxnas skolgång. I an-

svaret ingår förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasium med nat-

ionella program och introduktionsprogram, gym-

nasiesärskola, LSS-fritids, vuxenutbildning och 

Lärvux. 

 

Totalt finns tio förskolor, sju grundskolor, ett 

gymnasium. Vuxenutbildning finns vid Rockcity.  

 

Hultsfred har två rektorsområden som leds av en 

rektorsgrupp. Rektorsområde förskola-grundskola 

och rektorsområde gymnasium. 

 

Uppdraget regleras i nationella styrdokument. 

Skollagen och läroplanen garanterar att alla elever 

får en likvärdig skolgång av god kvalitet oavsett 

var de bor eller vilken förskola, skola eller skol-

form de går i. De ger alla förskolor och skolor 

samma riktlinjer för arbetet. 

 

Verksamhetsförändring 

Den demografiska anpassningen efter ”kundmo-

dellen” leder till att barn- och utbildningsnämn-

dens budget ökar med totalt 1 079,3 tkr. 
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Förskola 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2016 2017 2018

Kostnader 67,2 62,6 67,0

Intäkter -14,5 -8,7 -8,7

Nettokostnad 52,7 53,9 58,3

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  99,76 

Antal barn 598  

 

Verksamhetsidé 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-

rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  Ge-

nom att barnen erbjuds en god pedagogisk verk-

samhet läggs grunden för det lärande som fortsät-

ter resten av livet. Förskolan ger även föräldrar 

möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsar-

bete eller studier. 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Barnen är trygga i 
förskolan

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle

77



 Mål och budget 2018 Barn- och utbildningsnämnd 
    

 

35 

Fritidshem 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2016 2017 2018

Kostnader 13,1 10,8 12,8

Intäkter -3,6 -2,9 -2,9

Nettokostnad 9,5 7,9 9,9

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 

Fakta 
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  18,22 

Antal barn 458  

 

Verksamhetsidé 

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del 

av elevernas utveckling och lärande. Det är bety-

delsefullt att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Fritidshemmet ska också möjlig-

göra för föräldrar att förena föräldraskap med för-

värvsarbete eller studier. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Verksamheten främjar 
barnets lärande och 

utveckling

Barnen är trygga på 
fritids

Barnen har roligt på 
fritids

Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott barninflytande

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Grundskola 

Strategikarta 

 

 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

2016 2017 2018

Kostnader 130,9 104,6 103,6

Intäkter -27,1 -3,8 -3,8

Nettokostnad 103,8 100,8 99,8

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 
 
 
Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare   107,81 

Antal elever 1376  

 

Verksamhetsidé 

Grundskolan är obligatorisk från det år barnet fyl--

ler 7 år. I styrmodellen omfattar grundskolan även 

förskoleklass och grundsärskolan. Förskoleklass är 

en frivillig skolform. Grundskolan består av nio 

årskurser och lägger grunden för att gå vidare till 

en gymnasieutbildning. Utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.  

Elever med utvecklingsstörning läser efter grund-

särskolans kursplan. Grundskola och grund-

särskola ska bland annat ge kunskaper och värden, 

bidra till personlig utveckling, social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Eleverna är trygga i 
skolan

Goda kunskapsresultat
Vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka 

verksamheten
Gott elevinflytande

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Gymnasium 

Strategikarta 

 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2016 2017 2018

Kostnader 79,9 63,4 63,2

Intäkter -22,4 -13,1 -13,1

Nettokostnad 57,5 50,3 50,1

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 

 

Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  42,18 

Antal elever 543  

 

Verksamhetsidé 
Gymnasieutbildningen ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig ut-

veckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grund-

skolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. 

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan. 

  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Gott elevinflytande
Eleverna är trygga i 

skolan
Goda kunskapsresultat

Eleverna har möjlighet 
att utvecklas så långt 

som möjligt

God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Ligga i framkant 
gällande IT-

pedagogiska lösningar
Hög internationalisering

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Vuxenutbildning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks
2016 2017 2018

Kostnader 16,1 8,3 8,6

Intäkter -10,2 -0,3 -0,3

Nettokostnad 5,9 8,0 8,3

Investeringsutgifter 0,0 0,0 0,0

Mnkr

 

 

Fakta 

Verksamhetsidé 
Vuxenutbildningen ska medverka till individens 

personliga och kunskapsmässiga utveckling genom 

att erbjuda väglednings- och utbildningstjänster 

anpassade utifrån individens och samhällets behov 

och förutsättningar. 

 

 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  10,5 

Antal studerande 412  

 

 
  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Goda kunskapsresultat

De studerande har 
inflytande på 

verksamheten

De studerande är 
trygga i skolan

God arbetsmiljö God kompetens Gott ledarskap God personalhälsa
Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Adekvat 
kompetensutveckling

Samtal som resulterar i 
utvecklingspunkter

Utbildningen främjar ett 
hållbart samhälle
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Miljö- och byggnadsnämnd  

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 21,1 23,6 23,7

Intäkter -15,6 -16,3 -16,6

Nettokostnad 5,5 7,3 7,1

Investeringsutgifter 0,0 0,5 0,7

 

 

Fakta 

 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare 28,45 33,5 

Antal fasta tillsynsobjekt:  

Miljöskydd 240 240 

Hälsoskydd 71 70 

Livsmedel 365 370 
 

Verksamhetsidé 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn, 

lov och kontroll enligt miljöbalken, plan- och 

bygglagen och livsmedelslagen i Hultsfreds och 

Vimmerby kommuner. Ansvarsområdet omfattar 

även kommunernas fysiska planering, kart- och 

mättekniska verksamhet samt service i fastighets-

bildningsärenden.  

Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer försäkras en hälsosam och 

god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och land-

skapsmiljö. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska på ett rättssäkert 

och effektivt sätt bedriva tillsyn samt med kort 

handläggningstid fatta beslut inom ansvarsområ-

dena. 

Fysisk planering bedrivs för att verka för ett lång-

siktigt användande av mark och vatten samt för 

bebyggelsemiljöns utformning. Detaljplanerna 

förenklar framtida byggnationer och främjar där-

med också en hållbar samhällsutveckling.  

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

God service till företag 
och invånare

Gott samarbete Gott ledarskap Stolthet God personalhälsa

Hållbara planer
Ständigt förbättrat 
hållbarhetsarbete

82



 Mål och budget 2018 Miljö- och byggnadsnämnd 
   

 

40 

Nämnden och förvaltningen driver och utvecklar 

samverkan med andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och enskilda personer.  

Tillsammans med nämnden ska förvaltningen ar-

beta för en positiv samhällsutveckling med ett 

hållbarhetsperspektiv.  

För att klara detta ansvar behöver vi ha en öppen 

och tillåtande organisationskultur med stolta med-

arbetare och bra ledare. 
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Socialnämnd 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 428,4 368,5 371,8

Intäkter -105,3 -48,7 -50,1

Nettokostnad 323,1 319,8 321,7

Investeringsutgifter 0,4 1,3 0,3

 

Verksamhetsidé 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom so-

cialtjänsten samt övriga uppgifter som enligt lag 

skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 

socialtjänstens område. 

 

Till nämndens uppgifter hör att 

 

 Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-

dena i kommunen 

 Medverka i samhällsplaneringen och i samar-

bete med andra samhällsorgan, organisation-

er, föreningar och enskilda, främja goda mil-

jöer i kommunen 

 Informera om socialtjänsten i kommunen 

 Genom uppsökande verksamhet och på annat 

sätt främja förutsättningarna för goda lev-

nadsförhållanden 

 Svara för omsorg och service, upplysningar, 

råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver 

det 

 

Socialnämnden ska främja samverkan mellan soci-

alnämnd – skola – fritid för stöd och hjälp till ung-

domar. 

 

All verksamhet inom socialnämnden ska ha tydligt 

brukarperspektiv med korrekt bemötande. 

 

Socialnämndens verksamheter består av individ- 

och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om per-

soner med funktionsnedsättning, psykiatri samt 

administration. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



 Mål och budget 2018 Socialnämnd 
   

 

42 

Individ- och familjeomsorg 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 124,6 65,8 66,7

Intäkter -68,7 -23,4 -24,0

Nettokostnad 55,9 42,4 42,7

 
 
Fakta 
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  58,07 

Utbetalat försörjningsstöd 6 219  

Utbetalat flyktingstöd 6 417  

Antal placeringsdygn för 

barn och ungdomar i famil-

jehem 

19 169  

Antal placeringsdygn för 

barn och ungdomar i in-

stitution 

16 499  

Verksamhetsidé 
Individ- och familjeomsorgen stödjer familjer och 

enskilda med sociala problem såsom ekonomiska 

problem, missbruk, relationsproblem och familje-

juridiska frågor. Inom individ- och familjeomsor-

gen finns både utredare och behandlare. Verksam-

heten består av en vuxenenhet och en barn- och 

familjeenhet.  

Vuxenenheten arbetar med missbruksstöd, försörj-

ningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmark-

nadsfrågor. 

Barn- och familjeenheten riktar sig till barn och 

ungdomar i åldern 0 till 20 år samt deras föräldrar. 

Verksamheten erbjuder råd och stöd till familjer, 

utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge 

samt utreder behov vid misstanke om att barn far 

illa. Enhetens arbete ska alltid ske med barns be-

hov i centrum. 

 

 

Verksamhetsförändring 

IFO får del av de medel socialnämnden får genom 

kundmodellen. Tillskottet finansierar en nyinrättad 

arbetsledartjänst på Stegen, 440 tkr. Ytterligare 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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utökning av Stegens kostnadsbudget för att täcka 

kostnader för Återbrukets lokaler finansieras med 

utökad budget för försäljningsintäkter. 
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Äldreomsorg 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 192,4 190,7 193,1

Intäkter -19,4 -12,4 -13,2

Nettokostnad 173,0 178,3 179,9

 
 
 
Fakta  
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  304,05 

Antal kommuninvånare 

65-79 år 

2 632  

Antal kommuninvånare 

80 år och äldre 

1 048  

Antal platser i särskilt 

boende 

132  

Antal hemtjänstärenden 

i eget boende 

557  

Antal trygghetslarm 498  

Verksamhetsidé 
Äldreomsorgen ska tillgodose den enskildes behov 

i form av hemtjänst i det ordinära boendet, hem-

tjänst beviljas utifrån en ansökan som den enskilde 

eller dess företrädare gör. Beslutet om insatser 

görs av en biståndshandläggare och grundar sig på 

de riktlinjer som politiken beslutat. 

Äldreomsorgen ska även tillgodose den enskildes 

behov av särskilt boende när hemtjänstinsatserna 

inte räcker till, för att ge den enskilde trygghet och 

en meningsfull vardag som är begriplig och han-

terbar. 

Anhörigstöd och frivilligverksamhet är delar som 

den enskilde och dess närstående kan ta del av utan 

biståndsbedömning. Korttidsboende är en del av 

anhörigstödet och kan beviljas som avlastning för 

att möjliggöra ett fortsatt boende i det ordinära 

boendet. Dagverksamhet kan beviljas till personer 

med någon form av demenssjukdom. 

Inom äldreomsorgen finns också hälso-, sjukvård 

och rehabilitering, med sjuksköterskor, arbetstera-

peuter och sjukgymnaster, som ger stöd och sjuk-

vård till den enskilde inom såväl ordinärt boende 

som särskilt boende. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Den enskilde känner 
trygghet i boendet

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Verksamhetsförändring 

Demografisk anpassning efter kundmodellen ger 

sammanlagt 2 241,4 tkr i tillskott till nämndens 

budget. 440 tkr av dessa omfördelas inom äldre-

omsorgen enligt följande fördelning. 50 tkr till 

arbetskläder för vikarier inom vård och omsorg, 

240 tkr till utökning med tre leasingbilar inom 

hemtjänsten samtidigt som budget för resor med 

egen bil minskas med -200 tkr. Till trygghetsbo-

ende omfördelas 350 tkr för 0,8 tjänst som vär-

dinna. budget ökar med 541,1 tkr. 

Dessutom omfördelas 330,4 tkr till budget för 

övriga kostnader inom förvaltningen, vilka till stor 

del kommer att hamna inom äldreomsorgen. 

Utöver detta har medel anslagits för nivåhöjning 

vid nästa leasingbilsupphandling, 95 tkr och för 

utökning på korttidsenheten Hjorten, 800 tkr. 
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Omsorger om personer med funktionsnedsättning 

Strategikarta 

 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 105,5 104,0 104,0

Intäkter -16,3 -12,3 -12,2

Nettokostnad 89,2 91,7 91,8

 
Fakta    
 Bokslut 

2016 

Budget 

2018 

Antal årsarbetare  135,91 

Antal boende i grupp-

bostäder 

32  

Antal boende i satellit-

lägenheter 

32  

Antal brukare i daglig 

verksamhet 

71  

 

Verksamhetsidé 

Inom omsorgen om personer med funktionsned-

sättning erbjuds gruppbostäder, bostad med sär-

skild service, ledsagning, personliga assistenter 

och daglig verksamhet till personer som har rätt 

till det i enlighet med Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser bevil-

jas efter bedömning av kommunens LSS-

handläggare. 

 

Inom verksamhetsområdet erbjuds också boende-

stöd och dagverksamhet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 
Verksamhetsförändring 

OF får del av den budgetökning socialnämnden får 

genom kundmodellen. Till socialpsykiatrin omför-

delas 786 tkr för 1,5 årsarbetare inom boendestö-

det och till enskilda vårdhem omfördelas 345 tkr 

för att kunna minska intäktsbudgeten som inte 

längre är realistisk. 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Den enskilde påverkar 
sin vardag

Den enskilde bemöts 
på ett respektfullt sätt

Medarbetaren känner 
stolthet för sitt arbete

Medarbetaren känner 
sig delaktig

Medarbetaren anser att 
arbetsmiljön är god

Beslutsprocesserna är 
välgrundade och tydliga

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Finansiering 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 217 215,7 227,5

Intäkter -1001,2 -1034,3 -1076,9

Nettokostnader -784,2 -818,6 -849,4

Investeringsutgifter 0 0 0

 

Verksamhetsidé 

I detta avsnitt redovisas finansiering, intäkter och 

kostnader för verksamheterna:  

 9010 Pensioner  

 9111 Arbetsgivaravgifter och personalför-

säkringar. 

 9310 Fördelning av arbetsgivaravgifter – 

kalkylerat lönepålägg. 

 9315 Kapitalkostnader. 

 9316 Kapitalkostnader ÖSK 

 

Här redovisas även följande på baskontgrupp: 

 79 Planenliga avskrivningar 

 80 Skatteintäkter 

 82 Skatter, statsbidrag, utjämning och av-

gifter. 

 84 Finansiella intäkter 

 85 Finansiella kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90



 Mål och budget 2018 Finansiering 
   

 

48 

Pensioner 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

9010  Utbet av pensioner 22,9 22,4 21,4

9011 Utbet av pens.avg 22,4 24,6 27,0

9012 Övriga nyintjänade 

pensionsförmåner 2,9 2,6 4,3

Nettokostnader 48,2 49,6 52,7

 
 
9010 Utbetalda pensioner
 

Pensionsutbetalningarna beräknas bli 17,0 mnkr 

2018. Till detta kommer särskild löneskatt för 

pensionskostnader 24,26 % och kostnader för ad-

ministration av utbetalningar mm 0,2 mnkr, totalt 

21,4 mnkr. 

Pensionshanteringen köps efter upphandling från 

hösten 2014 av Skandia efter att tidigare köpts av 

SPP. De köpta tjänsterna omfattar följande: intjä-

nad pensionsrätt enligt PAF-KL, PFA och nuva-

rande pensionsavtal KAP-KL, pensions-

medelshantering, beräkning av pensionsskuld och 

pensionsskuldprognoser

 

9011 Utbetalning av pensionsavgifter
 

Merparten av den intjänade pensionsrätten är av-

giftsbestämd. Avgiften är för närvarande 4,5 pro-

cent av den årliga pensionsgrundande inkomsten. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 

Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat principö-

verenskommelse med de centrala fackliga organi-

sationerna om nytt pensionsavtal. Ett helt nytt 

avgiftsbestämt pensionsavtal trädde i kraft den 1 

januari 2014, AKAP-KL. 

Det nya avtalet gäller för arbetstagare som är 

födda 1986 och senare. För anställda som är födda 

tidigare än 1986 gäller oförändrat avtal. 

.

 

 

9012 Övriga nyintjänande pensionsförmåner
 

Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning en-

ligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för 

kommunen i KAP-KL. Det är förmåns-bestämd 

ålderspension för de anställda med högre årsin-

komst än 7,5 inkomstbasbelopp, livränta, särskild 

avtalspension och pension till efterlevande. Av 

dessa är det årliga intjänandet för den förmånsbe-

stämda ålderspensionen till stora delar försäkrat 

hos SPP. Kommunen betalar alltså sedan dess 

försäkringspremier till SPP för detta i stället för att 

avsätta, skuldföra, ett ökat åtagande i kommunens 

balansräkning. I detta avsnitt ingår även föränd-

ringen av de pensionsåtaganden som vi skuldför i 

balansräkningen. 

 

Under 2018 budgeteras kostnaderna för försäkrade 

pensionsförmåner bli 4,6 mnkr inklusive löneskatt 

medan pensionsskulden beräknas minska med 0,4 

mnkr. Efter avdrag för den finansiella kostnaden 

för förändrad pensionsskuld blir den budgeterade 

kostanden för övriga pensionsförmåner inklusive 

löneskatt 4,3 mnkr
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Personalförsäkringar 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

9110 Arbetsgivavg

personalförs

9310 Kalkylerat

lönepålägg -168,0 -156,8 -154,6

138,5 129,5 127,7

 
 

9110 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar

Här budgeteras kommunens samlade kostnader 

för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. 

Den rabatt för arbetsgivaravgifter för anställda 

yngre än 26 år försvann under 2016 varför denna 

post budgeteras till noll i fortsättningen. Premi-

erna för avtalsförsäkringar är 0,08 procent av 

avgiftsgrundande lön. Premie ingår för så kallad 

tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,7 procent 

och trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA-KL) 

på 0,01 procent. Avgifterna är liksom de senaste 

åren, reducerade för avtalsgruppsjukförsäkring 

(AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA). 

I det kalkylerade lönepålägget ingår även pålägg 

för pensionskostnader. 

 

 

 

9310 Kalkylerat lönepålägg - fördelning av arbetsgivaravgifter
 

Arbetsgivaravgifter och övriga personal-

försäkringsavgifter fördelas via omkostnads-

pålägg till kommunens olika verksamheter. På-

läggens totala storlek framgår av tabellen. Det 

kalkylerade lönepålägget har sänkts med 0,10 

procentenheter då avgiften omställningsförsäk-

ringen (KOM-KL) utgår. 

 

Lönebeloppen för 2016 och 2017 är för samtliga 

avtalsområden. Tillkommande löneökningar för 

2018 budgeteras under kommunfullmäktiges 

konto för oförutsedda kostnader. Beloppen för 

lön inkluderar avgiftspliktiga resekostnads- 

ersättningar. 

Bokslut Budget Ks

2016 2017 2018

Avg.grundande

utgående lön i 

mnkr, exkl ÖSK

Kalkylerat 

lönepålägg i %

Uppdragstagare 31,42 31,42 31,42

Anställda 38,33 38,33 38,33

Statistik

436,1 404,6 418,4
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Planenliga avskrivningar och kalkylerade kapitalkostnader
 

Ekonomi §

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 

79xx Planenlig

avskrivning

Intäkter

9315 Kapitalkostn-

inventarier

9316 Kapitalkostn ÖSK

(fastigher o anläggningar) -31,4 -31,6 -38,1

24,8 27,7 35,2

-4,9 -4,8 -6,4

 
 

7921, 7931 Planenliga avskrivningar 
 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter 

en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, 

kostnaden ska spegla resursförbrukningen. Av-

skrivningstiderna varierar från 3 år till som längst 

75 år.  

 

9315, 9316 Kalkylerade kapitalkostna-
der  
 
De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med 

så kallad nominell metod, d v s summan av av-

skrivningar på inventarier och fastigheter samt 

ränta beräknad på dessa tillgångars bokförda rest-

värde vid budgetårets början.  
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80xx Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning och avgifter 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

8011 Kommunalskatt -539,5 -568,0 -586,4

8051-8052

Avräkn kommunalskatt

Intäkter totalt -537,2 -564,2 -586,4

2,3 3,8 0,0

 

Rikets medelskattesats för Sveriges 290 primär-

kommuner 2017 är 20,75 (2016 20,75). Kalmar 

läns kommuners medelskattesats 2017 är 21,78 

kronor per skattekrona (2016 21,78). Detta ska 

jämföras med Hultsfreds kommuns skattesats 

21,91 (2016 21,91). Invånarantalet som ligger till 

grund för skatter och statsbidrag var den 1 no-

vember 2016 14 405 stycken. Det är en ökning 

med 550 stycken sedan föregående år. 

 

 

 

 

82xx Statliga bidrag/avgifter, utjämning av inkomster och kostnader 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

8211 Inkomstutjämn.bidrag -188,8 -215,4 -212,8

8251 Kostnads-

utjämningsbidrag riket

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0

8281 Fastighetsavgift -21,4 -21,5 -23,9

8241 Regleringsbidrag/avg 0,5 3,2 5,7

8261 Utjämning av LSS-

Kostnader

8290 Generella bidrag 0,0 0,0 0,0

Nettointäkter -246,9 -265,8 -249,7

-31,5 -29,1 -26,1

-5,7 -3,0 -16,5

 

 

Syftet med systemet för kommunalekonomisk 

utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla kommuner och landsting i 

landet. Detta för att kunna tillhandahålla sina 

invånare likvärdig service oberoende av kom-

muninvånarnas inkomster och andra strukturella 

förhållanden. Meningen är att skillnader i kom-

munalskatt i stort ska spegla skillnader i effekti-

vitet, service och avgiftsnivå och inte bero på 

skillnader i strukturella förutsättningar..
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Finansiella intäkter – kostnader 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader

85xx Finansiella kostn 3,5 5,3 5,7

8531 Uppräkning av

Pensionsskuld

85xx Bankavg, övr räntor 0,1 0,0 0,0

Intäkter

84xx Ränteintäkter -1,0 -0,7 -0,7

8444, 843x Avkastning

Pensionsmedel

Finansnetto -8,6 0,8 1,3

0,1 0,2 0,3

-11,3 -4,0 -4,0

 
 
80 Finansiella intäkter 
 

De finansiella intäkterna består av ränteintäkter 

och avkastning på placerade pensionsmedel. Pens-

ionsmedlen är placerade hos och förvaltas av Kal-

mar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 

 

Avkastningen på placerade pensionsmedel bud-

geteras 2018 till 4,0 mnkr vilket ungefär motsva-

rar nivån på ränteintäkter och aktieutdelningar de 

senaste åren, men däremot inga realisationsvins-

ter. 

 

 

 
 

81 Finansiella kostnader, avbetalning och upptagande av lån 
 

I budget 2018 budgeteras för nyupplåning med 

139,3 mnkr. Nettoinvesteringarna budgeteras till 

161,0 mnkr varav 100,0 mnkr avser nybyggnat-

ion av förskola i Hultsfreds tätort. 

 

Finansiella kostnader avser räntor på de lån som 

kommunen har. Jämfört med budget 2017 beräk-

nas räntekostnaderna till 2018 öka med 1,7 

mnkr. 

 

Budgeterad räntekostnad för kommunens lån med 

rörlig ränta är baserad på Stibor 90 dagar plus en 

kreditmarginal. Räntekostnad för kommunens lån 

med fast ränta är baserad på SWAP-räntor med 

olika långa löptider mellan två och fem år plus 

kreditmarginal. 
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Nettoinvesteringar 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

Fastighet 108 800 16 650 17 350 8 900 45 200

Gata/Park 14 730 12 110 17 160 7 000 7 100

Utveckling 8 958 30 470 1 500 11 500 0

VA 16 200 21 650 16 200 14 200 14 200

Renhållning kärl 740 600 420 0 0

Renhållning deponi 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000

Renhållning 0 2 000 0 0 0

IT-enheten 2 800 2 800 2 800 4 300 0

Kommunstyrelse 1 930 1 000 1 000 1 000 2 360

Kultur och Fritid 850 600 100 0 0

Miljö- och byggnadsnämnd 700 100 500 100 500

Räddningstjänst 2 600 400 1 000 5 250 1 250

Socialnämnd 350 850 800 800 800

Summa 161 158 91 730 68 830 63 050 76 410

ÖSK:s egna investeringar 2 750 4 450 2 150 1 700 1 750

Summa totalt 163 908 96 180 70 980 64 750 78 160
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Kommunstyrelse

Dataverksamhet 300 300 300 1 800 300

Datautrustning 300 300 300 300 300

Lagringssystem 1 500

Digital infrastruktur 2 500 2 500 2 500 2 500 500

Bredband 2 000 2 000 2 000 2 000

Utbyggnad digital infrastruktur 25 år 50 50 50 50 50

Utbyggnad digital infrastruktur 5 år 450 450 450 450 450

Kommunkansliet 560 560

Läsplattor till politikerna 560 560

Utvecklingskontoret 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Administrativ utveckling 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kommunstyrelse 370

Lastbil 370

Kommunstyrelse Summa 4 730 3 800 3 800 5 300 2 360
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Kultur och Fritid

Fritid 600

Redskapsbärare 600

Idrottsplatser 250 600 100

Gräsklippare Knektavallen 350

Knektavallen upprustning 100 100 100

Tennisbanor Mörlunda - Virserum 150 150

Kultur och Fritid Summa 850 600 100
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och bygg 700 100 500 100 500

Instrument 600

Mätbil 400

Programvara 100 100 100 100 500

Miljö- och byggnadsnämnd Summa 700 100 500 100 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Räddningstjänst

Räddningstjänst 2 600 400 1 000 5 250 1 250

Besiktningsfordon 400

Brandfordon, släckbil 1 700 3 700

Larmställ 700

Material räddningstjänst 1 250

Material Rädningstjänst 900 400 600 450

Materialbil 400

Räddningstjänst Summa 2 600 400 1 000 5 250 1 250
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Socialnämnd

Äldreomsorg  gemensamt 350 850 800 800 800

Inventarier inom vård och omsorg 200 700 500 500 500

IT-stöd inom vård och omsorg 150 150 300 300 300

Socialnämnd Summa 350 850 800 800 800
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

ÖSK

Fastighet 108 800 16 650 17 350 8 900 45 200

Anpassning nya normer brandstation 200 200

Anpassning nytt insamlingssystem 500 1 500 1 500

Brandskyddsåtgärder 200 200 200 200

Brandstation 2 500

Byte fönsterpartier, Klubban 3 700

Energieffektivisering 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000

Förskola och skolor 85 000 2 500 2 500 2 500

Förändringar kök 500 500 500 500 500

Hagadal utredning utveckling 250

Kök 15 000

Larmanläggningar 500 500 500 500 500

Nya lokaler gata, fastighet, VA 0 400 500 40 000

Omstrukturering av sociala verksamheter 500 500 500 500

Sporthall Mörlunda, tak 1 000

Sporthall Silverdalen, tak högdel 500

Styr- och reglerutrustning, Kommunhuset 

ventilation 250 1 750

Tillgänglighet offentliga byggnader 100 300 300 300 300

Upprustning Folkets Park 200 200 200 200

Utredning ridanläggning Kristineberg 250 0

Valhall, ventilation 250 2 250

Valhall, ytskikt 2 250 2 250

Äldreboenden 2 500

59

102



Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Gata/Park 14 730 12 110 17 160 7 000 7 100

Allé Kyrkogatan 200 2 000

Asfalt GC-väg och trottoar 200 500 200 500 200

Asfalt kommunala fastigheter 300 300 300 300 300

Asfalt toppbeläggning, ombyggnad gator 3 500 2 700 2 900 2 900 3 500

Broförvaltning 60 1 360

Dagvattenprojekt 1 500 500 1 000 500 1 000

Exploateringskostnader, mark 200 200 200 200 200

GC-väg Silverdalen 200 200 3 000

Hultsfred makeover 1 230 2 300 2 500

IT-moduler till Geosecma 250 250

Lekplats Köpingsparken/aktivitetsområde 2 000

Lekplats Strandvägen/aktivitetsområde 100 2 000

Lekplatser allmänna 500 1 000 800 900

Lekplatser skolor/förskolor 500 500 500 500 500

Mörlunda tätort ökad trivsel 650

Omläggning elledningar, trafikbelysning 600 400 200

P-platser Hultsfred 1 000 500 500

Strömsholmen Virserum 200

Styr och reglerutrustning gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 500 300 500

Trappa Furuliden Virserum 700
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Renhållning 2 000

Lastmaskin 2 000

Renhållning deponi 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000

Återställning Kejsarkullens deponiområde 2 500 2 500 10 000 10 000 5 000

Renhållning kärl 740 600 420

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 740 600 420

Utveckling 8 958 30 470 1 500 11 500

Laddningsstation elbilar 358

Utvecklingsprojekt skattefinansierat 7 200 19 770 1 500 11 500

Utvecklingsprojekt taxefinansierat 1 400 10 700
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

VA 16 200 21 650 16 200 14 200 14 200

Energieffektivisering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kretsloppsanpassade va utredningar 500 500 500 500 500

Ombyggnad av el- och automatikdel 

Mörlunda avloppsreningsverk 2 000

Reinvesteringar va 450 450 450 450 450

Slamavvattningsutrustning Hultsfred 

avloppsreningsverk 2 000

Uppdatering av saneringsplaner 250 250 250 250 250

Åtgärdsprogram VA 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Överföringsledning Hultsfred-Silverdalen, 

reserv vattentäkt 7 450

ÖSK Summa 151 928 85 980 62 630 51 600 71 500
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Investeringsbudget/-plan 2018-2022 Hultsfreds kommun

2018 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

ÖSK:s egna investeringar

ÖSK 2 750 4 450 2 150 1 700 1 750

Fordon och maskiner 2 750 4 450 2 150 1 700 1 750

ÖSK:s egna investeringar Summa 2 750 4 450 2 150 1 700 1 750

Totalsumma 163 908 96 180 70 980 64 750 78 160
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Strategikarta, gäller för alla verksamheter 

 

 

Ekonomi 

Driftbudget Bokslut Budget Ks

mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 162,1 175,3 184,0

Intäkter -134,1 -131,5 -136,1

Nettokostnad 28,0 43,8 47,9

Finansen 1,0 -0,2 -0,8

Ersättning från 

Hultsfreds Kommun -28,1 -43,7 -47,2

Investeringsutgifter 0,5 5,6 1,1

 
 

Verksamhetsidé 
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt 

effektiv verksamhet inom området kommunal-

teknik i enlighet med vad som åvilar var och 

en av kommunerna enligt gällande författning-

ar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och 

säkra kompetens inom dessa områden. 

Förbundet har driftansvaret för medlemskom-

munernas verksamhetsfastigheter, gator och 

vägar, parker och lekplatser samt vatten- och 

avloppsanläggningar. 

Förbundet ansvarar även för om- och nybygg-

nadsverksamhet inom de områden man har 

driftansvar för. Även renhållningsverksamhet, 

markförsörjning och markförvärv ingår i för-

bundets verksamhet. 

 

 

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
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Hultsfred-fastighet 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 69,6 75,5 80,5

Intäkter -61,5 -59,8 -62,0

Nettokostnader 8,1 15,7 18,5

Fakta 
 Budget 2018 

Antal årsarbetare 14 

Fastighetsbestånd Ca 94 880 m2 
 

Verksamhetsidé 
Att tillhandahålla verksamhetslokaler som 

tillgodoser hyresgästens lokalbehov.  

Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, 

för att minska de akuta felen. 

Att medverka till att kommunens fastigheter 

utnyttjas effektivt. 

 
 
 

 
 
 
Hultsfred-Gata Park 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader* 46,7 48,3 50,0

Intäkter -19,1 -15,6 -15,6

Nettokostnader 27,6 32,7 34,4

*Viss VA verksamhet sköts av Gata Park personal under ansvar 

934 Gata Park. Budget/utfall för detta ligger i detta dokument 

under VA-verksamheten.

 
 

Fakta 
 Budget 

2018 

Antal årsarbetare 18,0 

Antal km gator 120 

Antal km gång- och cykelbanor 24 

Antal asfaltsbelagda m2, ca 938 165 

Antal broar 22 

Antal gatubelysningsarmaturer 6 320 

Verksamhetsidé  
Att erbjuda gator och vägar av god standard och 

framkomlighet, under såväl sommar som vinter. 

Trafikbelysning ska ge en god trafiksäkerhet och 

bidra till en brottsförebyggande miljö. 

Parkunderhållet ska omfatta underhåll och förbätt-

ring av parker, lekplatser och planteringar. 
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Hultsfred-Renhållning 
 

Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader 15,9 23,6 25,3

Intäkter -15,7 -23,4 -25,1

Nettokostnader 0,2 0,2 0,2

 

 
Fakta    
 Budget 2018 

Antal årsarbetare 2,7 

Antal abonnemang totalt 

därav fritidsbostäder 

6 908 

1 350 

Antal hämtade sopkärl 295 000 

Antal hämtade latrinkärl 1 096 
 

 

Verksamhetsidé 

Att i enlighet med lagar och förordningar sköta ren-

hållningen på ett rationellt, miljömässighet och eko-

nomiskt sätt. 

Verksamheten ska vara taxefinansierad. 

 

 

 

 

Hultsfred-VA 
 
Ekonomi 

Bokslut Budget Ks

Mnkr 2016 2017 2018

Kostnader* 29,9 25,8 26,7

Intäkter -37,8 -30,8 -31,7

Nettokostnader -7,9 -5,0 -5,0

*Viss VA verksamhet sköts av Gata Park personal under ansvar 

934 Gata Park. Budget/utfall för detta redovisas i detta 

dokument här under VA-verksamheten.

 
 
Fakta 
 Budget 2018 

Antal årsarbetare 7,8 

Antal vattenverk 4,0 

Antal avloppsreningsverk 4,0 

Producerat vatten,  tm3 1 185,0 

Försålt vatten, tm3 795,0 

Verksamhetsidé 

Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott 

och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. 

Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. 

Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta 

hand om larm och fel på vattenverk och lednings-

nät, enligt Livsmedelsverkets krav. 

Verksamheten ska vara taxefinansierad. 

Att söka nå största möjliga reningseffekt för att 

kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna 

ekonomiska resurser. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 51/2017 Dnr 2017/71

Mål och budget 2018 - investeringsbudget 2018

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
investeringsbudget för 2018 och plan 2019-2022.

Reservation
Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Lena Hasting, Silva Andersson och 
Tommy Rälg, samtliga S reserverar sig till förmån för S-gruppens yrkande.

Sammanfattning
Förslag till investeringsbudget har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft sex sammanträden och överlämnar nu förslag 
till investeringsbudget för 2018 och plan 2019-2022. 

MBL-förhandling har ägt rum 2017-05-23.

Yrkande
Tomas Söreling, S framför S-gruppens yrkande om att utredningen för 
åtgärder i Hagadal skulle kunna vara klar till halvårsskiftet 2018 och att 
5 mnkr per år läggs in i investeringsbudgeten  för 2019 och 2020.

Beslutsgång  
Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot yrkandet från S-gruppen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens 
förslag varpå Tomas Söreling, S begär omröstning. Ja-röst för 
budgetberedningens förslag och nej-röst för yrkandet. 

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster, se särskild röstningslista,  beslutar 
kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag.   

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll
Förbundsdirektionens protokoll

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 50/2017 Dnr 2016/130 312

Skrivelse om gång- och cykelväg i Silverdalen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga in kostnaden på 200 000 kronor för 
planändringen i budget för 2018.

Sammanfattning
Skrivelse om behov av gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen har lämnats till Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund där förbundsdirektionen nu lämnat förslag på 
åtgärder.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade § 71/2017 att remittera ärendet till 
budgetberedningen. I förslaget till investeringsbudget har 200 000 kronor 
till projektering 2019 och 3 000 000 kronor finns för genomförandet 2020. 
Kostnaden för planändringen är beräknad till 200 000 kronor. 

Bakgrund
En skrivelse från Silverdalens invånare, butiker, föreningar och skola, har 
inkommit till ÖSK 2016-08-10 angående behovet av en gång- och cykelväg 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen.

Man påpekar risken för de som bor längs Storgatan/länsväg 129 när de ska 
gå eller cykla in mot samhället eller mot Hultsfred eller Silverhälsan. Man 
påpekar även risken att gå vid mörker på sträckan. 

Man påpekar också behovet av andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att 
bromsa farten på trafiken genom samhället. De hänvisar bland annat till de 
hinder som finns i Järnforsen när man kommer in i samhället. 

Gata/parks yttrande på skrivelsen
När det gäller gång- och cykelvägar inom tättbebyggt område finns numera 
en överenskommelse mellan Regionförbundet (länets kommuner) och 
Trafikverket att kommunerna själva ska stå för investeringskostnaderna för 
denna typ av åtgärd. Trafikverket ska istället fokusera på att knyta ihop de 
tätorter som Regionförbundet prioriterar i sin cykelstrategi.

När det gäller cykelstrategin finns inte Silverdalen med som någon nod i att 
bygga samman cykelnätet i länet till 2025 (så länge räcker nuvarande plan). 
Däremot har man pekat ut sträckan från Hultsfred, genom Silverdalen och 
till Mariannelund, som olämplig för cykeltrafik i nuvarande skick. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

2(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Olämplig är näst sämsta klassen (säker, osäker, olämplig och farlig).

Om man tittar på de saker som påpekas i skrivelsen så stämmer det att det 
är ett antal fastigheter längs Storgatan/länsväg 129 som inte har några andra 
alternativ än att gå eller cykla på delar av sträckan. Vid en enkel 
inventering kan man konstatera att ca 25 bostadsfastigheter är direkt
berörda. Fler fastigheter berörs indirekt då de får längre sträcka men de har 
alternativa vägar att ta som är mycket säkrare.

En annan sak som påpekas i skrivelsen är behovet av andra trafiksäkerhets-
höjande åtgärder som t.ex. de som finns i Järnforsen. Sådana fysiska 
åtgärder gör skillnad på framförallt hastigheten genom ett samhälle. Sådant 
fysiskt hinder finns mitt i samhället men det skulle ge större effekt om fler 
fanns som föreslås till exempel i ändarna av samhället. 

Missvisande i skrivelsen är dock det som berör mörker. I dagsläget finns 
gatubelysning på hela sträckan. Om en gång- och cykelväg skulle bli 
aktuell i framtiden ska man självklart se över belysningen också för att 
förbättra den, men i dag finns det ingen del på sträckan som saknar 
belysning. 

När det gäller samrådshandlingarna som bifogats skrivelsen har 
gata/parkavdelningen kollat upp varför den planen aldrig antogs. 
Anledningen var att dåvarande Vägverket som beställde planändringen 
valde att skjuta projektet på framtiden då sträckan inte längre var 
prioriterad i deras arbetsplan. Detta redovisade i miljö- och 
byggnadsnämnden § 38, 2007-03-08. Då beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden att Hultsfreds kommun skulle vid kommande 
redovisning av Vägverkets arbetsplan påtala vikten av åtgärder på aktuell 
vägsträcka. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats en hel del. Bland annat tidigare 
nämnda överenskommelse mellan Regionförbundet och Trafikverket. Delar 
av sträckan har säkrats upp men ca 900 meter återstår (större delen av 
sträckan).

Om en gång- och cykelväg ska vara aktuell krävs först att en planändring 
och ett antal marklösenfrågor att hanteras. Om Trafikverket är villigt att 
genomföra de andra önskade åtgärderna har inte kollats upp, men med lång 
framförhållning kan ett samverkansprojekt vara möjligt. Planprocessen kan 
vara en bra start på det i så fall. 

När det gäller gata/parks bedömning av behovet i förhållande till andra 
orter i kommunen är nog sträckan en av de mest osäkra för oskyddade 
trafikanter. Övriga orter har bra förutsättningar inom tätortsgränserna. För 
tillfället är det endast Främsteby som det kommit önskemål ifrån. Det har 
dock inte inkommit några formella skrivelser eller motioner gällande den 
sträckan till kommunen utan endast till Trafikverket. Där är det heller inte 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

3(3)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunens ansvar på hela sträckan. I slutändan är det dock ett politiskt 
ställningstagande som krävs när den typen av prioriteringar ska göras.

Tittar man på kostnaden för att få till en gång- och cykelväg och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de 900 meter som återstår i Silverdalen 
bedömer gata/park att kostnaden skulle uppgå till ca 3 miljoner kr utöver 
kostnader för planändring och marklösen. Observera att det kan bli både
dyrare och billigare efter en ordentlig förprojektering. Av de 3 mnkr bör 
Trafikverket ta ca 500 000 kr för de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. 

Gata/parks förslag till vidare hantering är att förbundsdirektionen beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för att ta ställning till om en 
planändring ska genomföras och hur den i så fall ska finansieras. I detta 
läge är det inte aktuellt att föreslå en förprojektering då en planändring 
krävs i slutändan i alla fall. 

Förbundsdirektionen beslutade § 33/2016-0926 att överlämna beslut till 
kommunstyrelse för att ta ställning till om planändring ska genomföras och 
i så fall hur finansiering sker.   

Notering
Arbetsutskottet har tidigare beslutat att efterfråga beräknad kostnad för en 
planändring. Den är beräknad till ca 200 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse från invånare i Silverdalen
Tjänsteskrivelse från avdelningschef gata/park
Förbundsdirektionen § 33/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 254/2016, 71/2017

Skickas till
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 52/2017 Dnr 2017/70

Mål och budget - taxor
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för 
2018.

Sammanfattning
Förslag till taxor 2018 har överlämnats av budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Förslag till taxor för år 2018 har lämnats av nämnder och förvaltningar. 
Vad gäller renhållningstaxor kommer de i november 2017.

Sotningstaxor och skorstensfejarmästararvodets uppräkning sker i separat 
beslut.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Ekonomikontoret 
 

Taxor 
 
 
2016-12-10 

 

 

 

 

2018 
 

Verksamhet  Sid 

 

Kommunövergripandeverksamheters taxor 

Kaffeservering på kommunhuset 1 

Kostservice  2 

Kopiering externa och interna 3-4 

Adressregister  5 

Utlämnande av handlingar 6 

Bilaga till utlämnande av allmänna handlingar 7 
 

Kultur- och fritidsförvaltningens taxor 

Hagadal och övriga sportanläggningar 8-12 

Lokaler Valhall  13 

Bibliotek  14 

Torghandel  15 
 

 

Räddningstjänstens taxor 

Uthyrning av materiel och tillsynsavgifter  16-17 

Bilaga till Räddningstjänstens avgifter 18 
 

 

Östra Smålands kommunalteknikförbund 

Vatten och avlopp 19-30 

Tomtpriser  31 
Renhållningstaxa kommer att behandlas tidigast november 

Taxa för tömning av slamavskiljare/sluten tank kommer att behandlas tidigast 

november 
 

Barn- och utbildningsnämnden  

Skollokaler  32 

Kommunala musikskolan 33 

Bilaga till musikskoleavgifter 

Förskola-fritidshem 34 

Bilaga taxebestämmelser till förskola/fritidshem avgifter 
 

Socialnämnden 

Alkoholtillstånd m.m. 37-39 

Socialnämnd  40-41 

  
 

Övriga taxor följer respektives lag eller förordning och uppräknas därefter, 

vissa taxor justeras vid halvårsskifte. 

De taxor som berörs och därför inte finns i detta dokument är: 

Taxa för brandskydd och sotningstaxa 

Alla taxor inom miljö- och byggnadsnämnden 
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Serviceenheten Taxor

Beloppen anges i kronor. Förslag

Kaffeservering på kommunhuset 2017

Kronor per månad inklusive moms

Helårsanställda 225 232 3,0%

- enbart förmiddag 140 144 3,0%

- enbart eftermiddag 90 93 3,0%

Anställda 75 % 225 232 3,0%

Anställda 50 % 140 144 3,0%

Morgonkaffe 62 64 3,0%

Förtroendemän i centrala nämnder 

Sammanträde en gång per månad, taxa per år 245 252 3,0%

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, taxa per år 490 505 3,0%

Fika styckvis

Förmiddag 20 21 3,0%

Eftermiddag 10 10 3,0%

2018

Förändring i 

% från före-

gående år

1
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Serviceenheten Taxor 

Beloppen anges i kronor och inkl moms, förutom där texten "ej moms" anges. Förslag

Måltider inom skola och förskola 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Lunch ordinarie pris 56 58 3,0%

Vuxenstuderandes matkuponger 44 45 3,0%

Pedagogiska enstaka luncher 22 23 3,0%

Pedagogiska luncher uppehållstjänst och ferietjänst 9 månader avdrag 413 425 3,0%

Pedagogiska luncher semestertjänst 11 månader avdrag 413 425 3,0%

Pedagogiska luncher deltidsarbetande betalar per arbetsdag 20 % av 413 425 3,0%

Häfte om 10 kuponger på gymnasiets restaurang 500 515 3,0%

Häfte om 10 kuponger på gymnasiets restaurang vuxenstuderande 390 402 3,0%

Måltider inom äldreomsorg och omsorgen

Månadsabonnemang mat (ej moms) 3 600 3708 3,0%

Heldagsabonnemang (ej moms) 147 151 3,0%

Matdistribution frukost (ej moms) 34 35 3,0%

Matdistribution lunch varm mat (ej moms) 59 61 3,0%

Matdistribution lunch kyld mat (ej moms) 52 55 5,8%

Matdistribution kvällsmat varm(ej moms) 43 44 3,0%

Frukost pensionär/personal 36 37 3,0%

Lunch (inkl dessert) pensionär/personal 60 62 3,0%

Lunch (exkl dessert)pensionär/personal 56 58 3,0%

Kvällsmat pensionär/personal 44 45 3,0%

Lunch övriga 75 77 3,0%

Pedagogisk lunch inom äldreomsorgen 22 23 3,0%

Pedagogisk kvällsmat inom äldreomsorgen 14 14 3,0%

2

193



Serviceenheten Taxor

Kopiering och laminering

Beloppen anges i kronor och exklusive moms.

Per sida. Förslag

Interna priser 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Fotokopiering A4 0,50 0,25 -50%

Fotokopiering A3 0,90 0,50 -44%

Färgkopiering A4 2,05 1,00 -51%

Färgkopiering A3 3,10 1,50 -52%

Adressetiketter per ark 11,30 11,60 3%

Overhead s/v 5,10 5,20 2%

Overhead färg 10,20 10,40 2%

Laminering A4 5,10 5,20 2%

Laminering A3 8,20 8,35 2%

Kuvertkopiering C4 1,10 1,35 23%

Kuvertkopiering C4 med fönster 1,85 2,10 14%

Kuvertkopiering C5 0,90 1,15 28%

Kuvertkopiering C5 med fönster 0,90 1,15 28%

Kuvertkopiering E65 med fönster 1,9 2,15 13%

3
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Serviceenheten Taxor

Kopiering och laminering

Beloppen anges i kronor och exklusive moms.

Per sida. Förslag

Företag och föreningar i kommunen 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Fotokopiering A4 0,50 0,30 -40%

Fotokopiering A3 1,05 0,60 -43%

Färgkopiering A4 2,05 1,25 -39%

Färgkopiering A3 3,10 1,90 -39%

Adressetiketter per ark 11,50 12,10 5%

Overhead s/v 5,10 5,20 2%

Overhead färg 10,20 10,40 2%

Laminering A4 5,10 5,20 2%

Laminering A3 8,20 8,35 2%

Företag och föreningar utanför kommunen

och privat
Fotokopiering A4 2,15 0,60 -72%

Fotokopiering A3 4,35 1,20 -72%

Färgkopiering A4 5,35 2,50 -53%

Färgkopiering A3 7,40 3,75 -49%

Adressetiketter per ark 15,00 15,45 3%

Overhead s/v 7,40 7,55 2%

Overhead färg 12,80 13,05 2%

Laminering A4 6,35 6,45 2%

Laminering A3 10,70 10,90 2%

4
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Taxor

Ekonomikontoret

Beloppen anges i kronor. Förslag

Adressregister och motsvarande register 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Per uppsättning inklusive moms 774 798 3,1%

5
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Kommunkansliet Taxor

Kopiering vid utlämnande av allmän handling

Beloppen anges i kronor och inklusive moms.

Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

A4-sidor upp till 9 sidor 0,00 0,00 #DIVISION/0!

A4-sidor 10 st 50,00 50,00 0%

A4-sidor 11 sidor eller mer per sida 2,00 2,00 0%

Arbetsinsats per påbörjad kvart, efter första kvarten 60,00 60,00 0%

Utskick via USB-minne 150,00 150,00 0%

Utskick via fax pris enligt papper

Elektroniskt utskick av elektroniska handlingar 0,00

Inscannat material för e-post pris enligt papper

Avgift tas inte ut om beställningen görs av följande:

Interna och externa kommunala nämnder eller förvaltningar,

kommunalförbund, landsting, politiska partier, interna förtroendevalda, personalorganisationer, 

massmedia eller statliga myndigheter

Se mer i bilaga

Taxan regleras efter avgiftsförordningen

6
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1 (3)Förslag

Kommunkansliet 2017-02-21

Avgifter för kopiering vid utlämnande av allmän 
handling
Offentlighetsprincipen
§ 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor 
med mera om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en 
sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. 

Beslut om handling ska lämnas ut tas av den myndighet som förvarar 
handlingen (6 kap 2 § OSL).

Den som begär att få tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym 
och behöver inte ange syftet med begäran.

Tillämpliga lagar och förordningar
§ 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av
offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar:
-  Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF),
-  Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400,OSL),
-  Förvaltningslagen (1986:223, FL),
-  Personuppgiftslagen (1998:204, PuL) och
-  Avgiftsförordningen (1992:191)

Rätt att ta del av allmänna handlingar på stället
§ 3 Allmänna handlingar som får lämnas ut ska på begäran, genast eller så 
snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del 
därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas – 2 kap 12 § 
TF. 

Rätt att ta ut avgift
§ 4 Kommunen har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för 
utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar 
gällande uttag av sådana avgifter återfinns i Avgiftsförordningen.

Avgiften betalas i kontanter, via postförskott eller mot faktura. Samtliga 
avgifter anges inklusive moms.

Kommunen är inte skyldig att utan stöd i lag lämna ut upptagning i annan form 
än utskrift eller att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.
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Kommunkansliet

2 (3)

Arbetsinsats
§ 5 Vid efterfrågan av allmänna handlingar vars framtagande kräver en 
arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad tas en 
ersättning ut om 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. En bedömning 
måste då göras från fall till fall om efterfrågan ska avvisas eller utföras mot 
ersättning.

Portokostnader
§ 6 Eventuella kostnader för porto (om försändelsen väger mer än 20 gram), 
postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till 
mottagaren tillkommer.

Papperskopior
§ 7 Beställning upp till nio A4-sidor tillhandahålls utan kostnad. Avgiften för 
en beställning som omfattar tio sidor kostar 50 kronor. För varje sida därutöver 
är avgiften två kronor.

Fax
§ 8 Avgift tas ut som för papperskopior.

E-post
§ 9 Handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas, är 
kostnadsfria.

En avgift tas ut för beställningar som tar mer än en fjärdedels arbetstimme att 
utföra. Den första fjärdedels arbetstimmen är alltså kostnadsfri. Därefter är 
avgiften 60 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. För material som 
måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer (i 
enlighet med kostnader för papperskopior).

Digitala medier m.m.
§ 10 Om beställaren begär att önskat material lagras och lämnas ut, om möjligt, 
digitalt är avgiften 150 kronor för ett USB-minne.

Avskrivning av allmänna handlingar
§ 11 Avgift för avskrift av allmän handling tas ut med 60 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimme.

Ritningar och kartor
§ 12 Avgifter som avser utskrifter av kartor och ritningar fastställs av
kommunfullmäktige där taxa för kopiering av A0 och liknande finns på
http://www.hultsfred.se/artikel/kart-och-mattaxa/ .
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Kommunkansliet

3 (3)

Avgift tas inte ut
§ 13 Avgifter tas inte ut om beställningen görs av interna och externa 
kommunala nämnder eller förvaltningar, kommunalförbund, landsting, 
politiska parter, interna förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia 
eller statliga myndigheter.

Begäran om egna personuppgifter ska, enligt 26 § PuL, efter skriftlig begäran 
tillhandahållas gratis en gång per kalenderår.

Särskilda skäl m.m.
§ 14 Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det föreligger 
särskilda skäl.

För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas 
ut från första sidan. Avgiften för beställningen startar i sådant fall med 50 
kronor och varje sida kostar två kronor.

Vid oklarheter ska vägledning sökas i Avgiftsförordningen.
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Belopp anges i kronor Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Hagadal simhall

Bad, vuxen  per gång 58 58 0,0%

Badkort vuxen 10 ggr 475 475 0,0%

Badkort vuxen 25 ggr 1 025 1 025 0,0%

Badkort  vuxen 50 ggr 1 785 1 785 0,0%

Årskort bad vuxen 1 365 1 365 0,0%

Årskort bad+styrketräning+rodd, vuxen 2 495 2 495 0,0%

Bad ungdom  per gång 28 28 0,0%

Badkort ungdom 10 ggr 230 230 0,0%

Badkort ungdom 25 ggr 515 515 0,0%

Badkort ungdom 50 ggr 970 970 0,0%

Specialkortet ”13-15” 10 ggr  gäller även torsdag 

morgon 295 295 0,0%

Vattenaktivitet  per gång 60 60 0,0%

Simhall hyra/tim mån-tors grundhyra 1 210 1 210 0,0%

Simhall hyra/tim fre-sön, grundhyra 1 575 1 575 0,0%

Simhall hyra 2 tim inkl 25 st bad 2 495 2 495 0,0%

Simbana  per tillfälle 120 120 0,0%

Barnkalas, badavgift ungdom + servering  per barn 100 100 0,0%

Simskola för kommuninnevånare  

anmälningsavg/termin samt 23 kr/gång 325 325 0,0%

Simskola för ej kommuninnevånare  

anmälningsavg/termin samt 23 kr/gång 535 535 0,0%

Babysim 9 ggr  inkl badbyxa 1 050 1 050 0,0%

Minisim 12 ggr 1 260 1 260 0,0%

Familjebad  1 vuxen + 2 barn 105 105 0,0%

Familjebad  2 vuxna + 2 barn 160 160 0,0%

Friskvård i Hagadal

Guldkort 4 220 4 220 0,0%

Styrketräning per gång 45 45 0,0%

Styrketräning 10 ggr 335 335 0,0%

Styrketräning 25 ggr 780 780 0,0%

Styrketräning 50 ggr 1 315 1 315 0,0%

Styrketräning ungdom 16-19 år per termin 475 475 0,0%

Styrketräning + Rodd årskort vuxen 1 550 1 550 0,0%

Cirkelträning 60 60 0,0%

Spinning  per gång 60 60 0,0%

Boxning  per gång 60 60 0,0%

Pump  per gång 60 60 0,0%

8
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Belopp anges i kronor Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Roddmaskin  per gång 38 38 0,0%

Roddmaskin 10 ggr 325 325 0,0%

Pilates / termin 580 580 0,0%

Aktivitet vuxen /gång Vattenträning, Spinning, 

Boxning, Pump, TRX, Cirkelträning, Powermix 60 60 0,0%

Aktivitetskort vuxen 10 ggr   Vattenträning, 

Spinning, Boxning, Pump, TRX, Cirkelträning, 

Powermix 475 475 0,0%

Aktivitetskort  vuxen 25 ggr Vattenträning, 

Spinning, Boxning, Pump, TRX, Cirkelträning, 

Powermix 1 075 1 075 0,0%

Aktivitet ungdom 16 - 19 år /gång   Vattenträning, 

Spinning, Boxning, Pump, TRX, Cirkelträning, 

Powermix 37 37 0,0%

Aktivitetskort ungdom 16 - 19 år 10 ggr 

Vattenträning, Spinning, Boxning, Pump,TRX, 

Cirkelträning, Powermix 310 310 0,0%

Massage, helkropp 420 420 0,0%

Massage, delkropp 275 275 0,0%

Energimassage 240 240 0,0%

Gympa  per gång 32 32 0,0%

Gympa  per termin 300 300 0,0%

Bastu i samband med aktivitet 26 26 0,0%

Pensionärskorten:

Årskort bad 1 175 1 175 0,0%

Årskort friskotek 1 315 1 315 0,0%

VIP-kort 2 140 2 140 0,0%

Aktivitetskort 10 ggr. vattenträning, spinning, 

boxning, pump, TRX, cirkelträning 410 410 0,0%

Aktivitetskort 25 ggr, vattenträning, spinning, 

boxning, pump, TRX, cirkelträning 910 910 0,0%

15% Rabatt på Pilates 465 465 0,0%

9
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Belopp anges i kronor Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Idrottslokaler Hagadal

A-sal  per timme 225 225 0,0%

Halv A-sal  per timme 120 120 0,0%

Badmintonplan  per timme 60 60 0,0%

Bordtennissal  per timme 170 170 0,0%

Halv bordtennissal  per timme 100 100 0,0%

Bordtennisbord  per timme 37 37 0,0%

Squashhall  per timme 65 65 0,0%

Squashhall 10-kort  600 600 0,0%

Konferensrum  per halvdag eller kväll 225 225 0,0%

Konferensrum  per del dag 390 390 0,0%

Övrig uthyrning Hagadal

Föreningsskåp, stora    per år (ej föreningsbidrag) 325 325 0,0%

Föreningsskåp, små   per år (ej föreningsbidrag) 220 220 0,0%

Övernattning hårt underlag  per natt och person 50 50 0,0%

Virserums Badhus

Bad vuxna  per gång 49 49 0,0%

Bad ungdom  per gång 25 25 0,0%

Badkort vuxna 10 ggr 360 360 0,0%

Badkort ungdom 10 ggr 210 210 0,0%

Babysim 9 ggr  inkl badbyxa 1 050 1 050 0,0%

Simskola för kommuninnevånare , 

anmälningsavg/termin samt 21 kr/gång 325 325 0,0%

Simskola för ej kommuninnevånare  

anmälningsavg/termin samt 21 kr/gång 535 535 0,0%

Familjebad, 1 vuxen + 2 barn 80 80 0,0%

Familjebad, 2 vuxna + 2 barn 125 125 0,0%

Hyra Badhuset  per timme 715 715 0,0%

Friskvård Virserum

Boxing 60 60 0,0%

Core 60 60 0,0%

Roddmaskin per gång 38 38 0,0%

Roddmaskin 10 ggr 325 325 0,0%

Våga Friskt gympa per gång 32 32 0,0%

Våga Friskt gympa per termin 300 300 0,0%

Övriga idrottslokaler

Lindblomshallen

10
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Belopp anges i kronor Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

A-sal  per timme 225 225 0,0%

Halv A-sal  per timme 120 120 0,0%

Badmintoneplan  per timme 60 60 0,0%

Mörlunda sporthall

A-sal  per timme 225 225 0,0%

Halv A-sal  per timme 120 120 0,0%

Badmintoneplan  per timme 60 60 0,0%

Klubblokal  per timme 105 105 0,0%

Klubblokal/barnkalas  3 timmar 325 325 0,0%

Bastubad  per tillfälle 110 110 0,0%

Styrketräning  per tillfälle 36 36 0,0%

Styrketräning, helårskort 785 785 0,0%

Styrketräning, terminskort 475 475 0,0%

Styrketräning, månadskort 175 175 0,0%

Silverdalens Sporthall

A-sal  per timme 225 225 0,0%

Halv A-sal  per timme 120 120 0,0%

Badmintoneplan  per timme 60 60 0,0%

Klubblokal  per timme 105 105 0,0%

Klubblokal, barnkalas  3 timmar 325 325 0,0%

Bastubad  per tillfälle 110 110 0,0%

Gymnastiksalar

Vena skola  per timme 130 130 0,0%

Venhagskolan  per timme 130 130 0,0%

Silverdalens skola  per timme 130 130 0,0%

Skoldisco/barnkalas  3 timmar 325 325 0,0%

Fotbollsplaner

Hagadal, gräsplan  per timme 360 360 0,0%

Hagadal, grusplan - vinter  per timme 390 390 0,0%

Hagadal, grusplan from 1 april  per timme 195 195 0,0%

Knektavallen, A-plan  per timme 360 360 0,0%

Knektavallen, B-plan  per timme 275 275 0,0%

Knektavallen, Knatteplan  per timme 130 130 0,0%

Korpfältet, 12 manna  per timme 275 275 0,0%

Korpfältet, 7 manna  per timme 130 130 0,0%

Tallmon, vinter  per timme 390 390 0,0%

Tallmon from 1 april  per timme 195 195 0,0%
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Belopp anges i kronor Förslag

2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

IF Hebe  per år 89 250 89 250 0,0%

Övrig uthyrning

Bastu i anslutning till uthyrning  per timme 110 110 0,0%

Omklädningsrum, separat  per timme 110 110 0,0%

Lägerverksamhet

Fotbollsplan, ungdomsläger  per dag   840 840 0,0%

Idrottslokal, ordinarie taxa

Specialavtal kan tecknas vid större läger

Övernattning

Skola, natt och person  hårt underlag 50 50 0,0%

Gymnastiksal, natt och person  hårt underlag 50 50 0,0%

Båtplats vid Strandlyckan, sjön Hulingen

Kostnad per år 1 050 1 050 0,0%

12
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Taxor 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Beloppen anges i kronor och exklusive moms. Förslag

Lokaler Valhall

Per tillfälle Mån-fre

Kvällar 

och 

helger Mån-fre Kvällar och helger

Oden, teater och biosalong  270 sittplatser 1 155 1 365 1 155 1 365 0,0% 0,0%

Balder 200 sittplatser ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Freja  50 sittplatser ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Balder och Freja 250 sittplatser ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Balder och Freja + kök vid fester ej tillgänglig ej tillgänglig #########

Balder och Freja offentlig dans ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Kök utan porslin ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Kök samt porslin* < 50 personer ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Kök samt porslin* > 50 personer ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Tor  30 sittplatser 630 840 630 840 0,0% 0,0%

Ymer 18 sittplatser 420 630 420 630 0,0% 0,0%

Tor och Ymer 945 1 000 945 1 000 0,0% 0,0%

Klubben 1 575 1 575 1 575 1 575 0,0% 0,0%

Foajé 210 475 210 475 0,0% 0,0%

Loge 195 195 195 195 0,0% 0,0%

Idun, Brage , 12 personer                         ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Tyr, 10 personer 220 220 220 220 0,0% 0,0%

Loke, 20 personer 475 475 475 475 0,0% 0,0%

Konferenspaket - (exkl konferensavgift) ej tillgänglig ej tillgänglig ej tillgänglig ######### #########

Vaktmästarservice, större ommöblering per 

påbörjad timma 395 395 395 395 0,0% 0,0%

Vaktmästarservice, teknisk support kvällar 

och helger 395 395 ######### 0,0%

Extra städning, per påbörjad timme 395 395 395 395 0,0% 0,0%

Förändring i % från före-

gående år2017 2018

*För porslin tillkommer 8 kronor/person vid kaffe, vid både mat och kaffe tillkommer 16 kronor/person
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Taxor
Kultur- och fritidsförvaltningen

Alla nedanstående taxor är momsfria.

Beloppen anges i kronor. Förslag

Bibliotek 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Övertidsavgift media per vecka * 5 5 0,0%

Maximal övertidsavgift per återlämningstillfälle 100 100 0,0%

Nytt lånekort, borttappat 10 10 0,0%

Hyra DVD-filmer 20 20 0,0%

Fjärrlån avgift per bok 20 20 0,0%

Fjärrlån avgift per artikel, faktisk kostnad  (grund- o gymnasieelever gratis)

Skadade eller borttappade medier:
Böcker för vuxna 250 250 0,0%
Barn- och ungdomsböcker 150 150 0,0%
Tidsskriftsnummer 75 75 0,0%
Ljudböcker 250 250 0,0%
CD 150 150 0,0%
DVD-filmer 400 400 0,0%
Förlorade fjärrlån, multimedier och unika böcker ersätts till återanskaffningspris.

Fax inom Sverige per st 5 5 0,0%

Fax till utlandet per st 20 20 0,0%

Plastkasse per st 2 5 150,0%

* Övertidsavgift gäller den som är 18 år eller äldre.
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Taxor

Beloppen anges i kronor. Förslag

Torghandel (momsfria) 2017 2018

Förändring i 

% från före 

gående år

Tillfällig saluplats, avgift per löpmeter 30 30 0,0%

Större arrangemang per löpmeter 50 50 0,0%
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Taxor

Räddningstjänst

Beloppen anges i kronor. Förslag

Förändring i 

% från 

föregående år

Förändring i 

% från 

föregående 

år

per timme per dygn

per 

timme per dygn

Uthyrning fordon, matriel (exkl. moms) pris per timme

Fordon, minimidebitering inklusive förare är två timmar.

Hävare 1 500 1 547 3,1%

Släckbil 1 500 1 547 3,1%

Tankbil 1 500 1 547 3,1%

ATV (sexhjuling) 1 150 1 186 3,1%

Båt 1 300 1 340 3,1%

Kilometerersättning 10 10 3,0%

Matriel, minimidebitering  är två timmar.

Motorspruta klass 1-2 350 2 000 361 2 060 3,0% 3,0%

Motorspruta klass 3 500 2 500 515 2 575 3,0% 3,0%

Informationssläp 500 2 500 515 2 575 3,0% 3,0%

Brandslang, dygn 1 230 237 3,0%

Brandslang,  från dygn 2 85 88 3,0%

Armartur 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Länspump 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Självresande kar 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Luftavfuktare 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Värmefläkt 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Nödvattentank 150 500 155 515 3,0% 3,0%

Vattenkanon 100 300 103 309 3,0% 3,0%

Översvämningsbarriär Inero per längd 300 309 3,0%

Tjänster, minimidebitering är en timme

Personal 725 747 3,1%

Besiktning för säkerhetsvakt vid offentliga tillställningar 725 747 3,1%

Lokaler, kostnad per tillfälle

Lektionssal heldag 1 500 1 545 3,0%

Lektionssal halvdag 750 773 3,0%

Övningsfält Begär offert Begär offert

Service och underhåll

Tvättning, provtryckning och torkning av slang, per styck 115 119 3,1%

Lagning av hål på slang, per hål 112 115 3,1%

Montering av ny hylsa på slang, per styck 68 70 3,1%

Fyllning av andningsluft, flaskvolym 7-X liter 105 108 3,1%

Gäller endast företag med verksamhet som kräver andningsskydd

Test på löpband, per test 260 268 3,1%

Uthyrning av räddningstjänstens fordon och matriel ska endast ske i undantagsfall. Vid speciella tillfällen då verksamhetens 

utrustning och kompetens är unik sker uthyrning i räddningstjänstens regi. Fordon och materiel ska även vid sådant tillfälle finna 

tillgängligt för ordinarie utryckningsverksamhet. Beslut om uthyrning kan fattas av räddningschef i beredskap.  För skadat, 

förbrukat eller förekommet matriel i samband med uthyrning, utgår ersättningskrav enligt nyanskaffningsvärde eller 

reparationskostnad om ersättning inte fås från försäkringbolag.

2017 2018

Utöver dygnskostnaden tillkommer kostnader för reperation och återställning. Max nyanskaffningsvärdet.
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Anslutningsavgifter

Serviceavgift på årsbasis 4 000 4 124 3,1%

Larmsändare, enligt gällande dagspriser.

Programering av larmsändare 3 000 3 093 3,1%

Larm som är utlösta av slarv, handhavandefel, bristfälligt 

underhåll och rena falsklarm, per larm 4 125 4 253 3,1%

Tillståndsavgifter brandfarliga och explosiva varor per tillfälle

Fyrverkeriförsäljning 4 618 4 761 3,1%

Godkännande av förståndare 710 732 3,1%

Explosiv vara mindre omfattning 5 328 5 493 3,1%

Explosiv vara större omfattning 7 459 7 690 3,1%

Nytt tillstånd enligt §20FBE

Innehavsskifte: explosiv vara inklusive godkännande av 

föreståndare 1 421 1 465 3,1%

Förvaring: explosiva varor samt godkännande av föreståndare 5 328 5 493 3,1%

Mindre komplettering till befintligt tillstånd 710 732 3,1%

Avslag utan utredning 710 732 3,1%

Avslag med utredning 5 328 5 493 3,1%

Administrativa åtgärder 710 732 3,1%

Tillfälliga tillstånd, allmänna och offentliga tillställningar 710 732 3,1%

Tillsynstaxa (momsfritt)

Handläggningsavgift vid tillsyn LSO 415 428 3,1%

Handläggningsavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE 415 428 3,1%

Tillsynsavgift per timme, påbörjad halvtimme räknas som 

fullgjord halvtimme 725 747 3,1%

Minimidebitering vid tillsyn är en timme 1 140 1 175 3,1%

Externa utbildningar (moms tillkommer) Hos RTJ Hos kund Hos RTJ Hos kund

Heta arbeten Minst 6 och max 20 deltagare. Fika och lunch 

ingår

Brandskyddsutbildning inklusive praktik. Max 20 deltagare 4 000 4 500 4 124 4 640 3,1% 3,1%

HLR eller barn-HLR. Minst 6 och max 12 deltagare 4 000 4 500 4 124 4 640 3,1% 3,1%

D-HLR. Minst 4 och max 8 deltagare 3 000 3 500 3 093 3 609 3,1% 3,1%

Sjukvårdsutbildning - Första hjälpen. Minst 6 och max 12 delt 4 000 4 500 4 124 4 640 3,1% 3,1%

Utrymningsövning 725 725 747 747 3,1% 3,1%

Timkostnad instruktör, övriga utbildningar 725 725 747 747 3,1% 3,1%

Utbildning i större omfattning begär offertbegär offertbegär offertbegär offert

Anslutning av automatiska brandlarm över fast uppkopplad ledning. Av räddningstjänsten tillhandahållen larmsändare och fast 

ledning enligt separat avtal.

Gällande taxa från Svenska brandskyddsföreningen
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Räddningstjänsten

Bilaga, taxebestämmelser 2018

Tillämpning av taxan för tillsyn

Inledande bestämmelser

Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO.

Enligt 5 kap 4§ LSO får en kommun föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök.

Taxan reglerar även avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 27§ LBE.

Taxan består av en handläggningsavgift och en rörlig timavgift.

Den rörliga avgiften debiteras med hel första timme och därefter med påbörjad halvtimme.

Uppföljningsbesök debiteras med halv handläggningsavgift och rörlig timavgift.

Specialfall

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala

tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.

Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.

Tillstånd, tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor

Denna tabell är ursprungligen från Plan och bygglovstaxa 2011 från SKL.

Ytterligare objekt och HF värden är tillförda till listan. Avgiften tas ut enligt 27§ Lag (2010:1011)

om brandfarliga och explosiva varor.  Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen.

Avgift = HF x mPBB x N

HF är handläggningsfaktorn för respektive objekt.

N motsvarar 0,8 i en kommun som har färre än 20 000 invånare.

mPBB är en tusendel av gällande prisbasbelopp. (Motsvarar 44,4 för 2014)

Beräkning för exempel explosiv vara mindre omfattning är följande:

150*42,8*0,8= 5 136 kronor för ett tillstånd.

Allmänna bestämmelser

Reglering av timkostnad:

Timavgiften regleras enligt gällande räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning.

Överklagande av avgift:

Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.

Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt 

förvaltningsdomstol.

Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet.

Överklagandet ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till kommunstyrelsen som 

skickar överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.

Om räddningstjänsten finner att klaganden har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt beslut.

Överklagandet behöver då inte vidarebefodras för ny prövning.

Sänkning av avgift

Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl (större komplexa anläggningar

och objekt eller vid nyetablering) som kan ta längre tid som motiverar en sänkning av avgiften

vid ett uppdrag, besluta om en sådan.
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Inledande bestämmelser 

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vatten-

tjänster (SFS 2006:412) 

 

Denna taxa föreslås träda i kraft 2018-01-01. 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hultsfreds kommun. 

Förvaltningen sköts av Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  

1. Avgiftsskyldig 

För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med 

fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala avgifter enligt denna taxa.  Även den som an-

svarar för allmän platsmark inom verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”avledning av 

dagvatten från allmän platsmark” (Dg). 

 

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 

2. Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

3. Definitioner 

Bebyggda fastigheter 

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt be-

viljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastig-

het som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 

bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor   Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell   Restauranger 

Hantverk  Småindustri 

Utbildning  Sjukvård 

 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt be-

viljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 

ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Avgiftsfaktorer 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 

lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto-

area (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 
 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

 

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna an-

läggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar. 

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 

4.1 Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster: 

 

 Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet 
Ja 

Ja som del av V + 
S 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark 
Ja 

Ja som del av V + 
S 

 

4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när huvud-

mannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten V, S och Df och informerat fastighetsägaren 

om förbindelsepunktens läge. Om Df avleds till den allmänna anläggningen utan att för-

bindelsepunkt upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dag-

vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

Avgiftsskyldighet för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) gäller från 

och med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och huvud-

mannen informerat fastighetsägaren och i förekommande fall den som ansvarar för allmän 

platsmark om detta. 

 

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är upp-

fyllda. 

 

4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet in-

träder. 

214



 
Hultsfreds kommun 

VA-taxor 2018 
 
 
 
 

22 (12) 

 

22 

 

4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 

på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

 

4.5 Enligt vattentjänstlagen ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 

dess ifrågavarande del av avgiften betalas. 

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 

 

4.6 Avgiftsskyldighet enligt 6.6, 6.7 eller 7.4 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-

hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 

erfordrats eller meddelats.  

 

4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjs-

målsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 

och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

5. Särtaxa och avtal vid avvikelser 

Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker beaktansvärt 

från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vatten-

tjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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Anläggningsavgifter  

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

6. Anläggningsavgift för bostadsfastighet  

6.1  Avgift ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. I avgiften 

ingår mervärdesskatt (moms 25 %).  

Avgift utgår per fastighet med: 

 

Kronor inklusive moms 
Per ledning Samtliga 

vattentjänster En ledning Två ledningar Tre ledningar 

a) 
Servisavgift 

en avgift avseende framdrag-
ning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df 

55 311 67 159 79 106 79 106 

 Per vattentjänst Samtliga 
vattentjänster V S Df Dg 

b) 
Förbindelsepunktsavgift 

en avgift avseende upp-
rättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df, 

15 808 26 374 10 550 - 52 732 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 
14,98 24,62 - 9,98 49,58 

d) 
Lägenhetsavgift 

en avgift per lägenhet 
13 195 21 965 - 8 819 43 979 

e)* 
Grundavgift Df utan fp 

en grundavgift för bortledande 
av  
Df, om bortledande av dag-
vatten sker utan att förbindel-
sepunkt för Df upprättats. 

- - 22 430 - 22 430 

 

* Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt 6 a) och b). 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 

a) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtyteavgiften enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

övriga anläggningsavgifter 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upp-

rättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgif-

ten 6.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna 

lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
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6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

servisavgift enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas. 

 

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3. 

 

6.7 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven be-

byggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e). 

 

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisled-

ningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 75 % av avgiften 

enligt 6.1 a) betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 

att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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7. Anläggningsavgift för annan fastighet 

7.1 Avgift ska betalas för annan fastighet. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

Kronor inklusive moms 
Per ledning Samtliga 

vattentjänster En ledning Två ledningar Tre ledningar 

a) 
Servisavgift 

en avgift avseende framdrag-
ning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindel-
sepunkter för V, S och Df 

55 311 67 159 79 106 79 106 

 
Per vattentjänst Samtliga v-

attentjänster V S Df Dg 

b) 
Förbindelsepunktsavgift 

en avgift avseende upp-
rättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

15 808 26 374 10 550 - 52 732 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 
31,95 53,08 - 21,13 106,16 

d)* 
Grundavgift Df utan fp 

en grundavgift för bortledande 
av  
Df, om bortledande av dag-
vatten sker utan att förbin-
delsepunkt för Df upprättats. 

-  - 22 430 - 22 430 

 

* Avgift enligt 7.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).  
 

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

7.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

avgifter betalas enligt 7.1 a) och b).  

 

7.4 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 7.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

 

7.5 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 7.1 d). 
 

7.6 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamheten på fastigheten.  
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbild-

ningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyte-

avgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag an-

ståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

 

7.7 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisled-

ningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 7.1, en etableringsavgift om 75 % av avgiften 

enligt 7.1 a) betalas. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 

att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

8. Anläggningsavgift för allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anlägg-

ningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

Avgift utgår med: 

 Kr inkl. moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortled-
ning 

121,26 

9. Serviser på annat sätt 

9.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-

ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 

nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

 

9.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 

och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 

dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 

till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisled-

ningens allmänna del. 

 

9.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

10. Rätt till indexreglering 

Avgifter enligt punkterna 6-8 är baserade på indextalet 399,9 (2010-05) i entreprenadpris-

index E84 serie 325. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen 

därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Brukningsavgifter  

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 

11.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt  

 (moms 25 %). 

Avgift utgår per bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet med: 

Kronor inklusive moms 
Per vattentjänst Samtliga vatten-

tjänster 
V S 

a) Grundavgift 

en fast avgift per år 
1 631 2 446,5 4 077,50 

b) Kubikmeteravgift 

en avgift per m3 levererat vatten 
7,25 16,87 24,12 

c1) 
Lägenhetsavgift för bostadsfastighet 
en avgift per lägenhet utöver en för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

242 564 806 

 

Avgift utgår per annan fastighet med: 

Kronor inklusive moms 
Per vattentjänst Samtliga vatten-

tjänster 
V S 

a) Grundavgift 

en fast avgift per år 
1 308 1 962 3 270 

b) Kubikmeteravgift 

en avgift per m3 levererat vatten 
7,25 16,87 24,12 

c) 
Mätaravgift för annan fastighet 

en avgift för mätare                  qn 2,5 

qn 3 

qn 5 

qn 6 

qn 8 

qn 9 

qn 10 

qn 20 

qn 40 

qn 50 

qn 80 

qn 100 

 

 

242 

352 

978 

1 290 

1 970 

2 229 

2 543 

5 670 

11 927 

15 056 

24 441 

30 705 

 

 

564 

820 

2 283 

3 009 

4 596 

5 202 

5 933 

13 230 

27 829 

35 130 

57 030 

71 646 

 

 

806 

1 172 

3 261 

4 299 

6 566 

7 431 

8 476 

18 900 

39 756 

50 186 

81 471 

102 351 
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11.2 Uppgår den årliga levererade vattenmängden till mer än 5 000 m3 reduceras avgiften för 

överskridande del av vattenmängden enligt 11.1 b). Gäller endast annan fastighet. 
 

Kronor inklusive moms Per vattentjänst Samtliga vatten-
tjänster 

Levererad vattenmängd m3/år V S 

Delen 5 001 - 10 000 6,65 15,69 22,34 

Delen 10 001 -  6,44 15,18 21,62 

 

 

11.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fast-

ställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 170 

m3/lägenhet och år. Grundavgiften 11.1 a) och lägenhetsavgiften 11.1 c) ska också betalas då 

fastigheten inte har mätning. 

 

11.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

11.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 

belopp motsvarande 75 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 

hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

11.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-

punkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstolen i Växjö. 

 

11.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 

som framgår av punkt 12. 

 

11.8 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), ska avgift betalas med 30 % av avgiften enligt 11.1 b). 
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11.9 För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt 

avviker från normalt hushållsspillvatten och som efter överenskommelse med huvudmannen 

avleder spillvattnet till den allmänna anläggningen debiteras en extra reningsavgift. Som extra 

föroreningsmängd räknas mängden syreförbrukande ämnen (BOD7), fosfor (P) och kväve (N) 

utöver vad som motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter:  
 

Kr inklusive moms g/m3 kr/kg 

BOD7 300 6,18 

Ptot 14 6,94 

Ntot 30 60,35 

Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd. 

 

Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan över-

enskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

 

11.10 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vatten-

mängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 

spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

12. Särskilda avgifter 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Kr inkl. moms 

Avstängning av vattentillförsel 535 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 535 kr 

Byte av skadad vattenmätare, ordinarie arbetstid 1 700 kr 

Byte av skadad vattenmätare, efter ordinarie arbetstid 2 770 kr 

Undersökning av vattenmätare        1 650 kr 

Förgävesbesök – vattenmätare           630 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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13. Debitering av brukningsavgift 

Avgift enligt 11.1 a och c debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 b debiteras i efterskott på grundval av enligt mät-

ning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i punkt 11. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 

ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

14. Avtal vid särskild användning av VA-anläggningen 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjlig-

göra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma över-

ens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

15. Ändring av brukningsavgifter 

Avgifterna fastställs av Kommunfullmäktige i samband med budget. 

 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolk-

ning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vatten-

tjänster. 
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Taxor

Ombesörjs av ÖSK på uppdrag av kommunen

Beloppen anges i kronor. Förslag

Tomtpriser, hela kommunen (momsfritt) 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Byggklara egnahemstomter per kvm 40 40 0,0%

Särskilda tomtpriser gäller för följande områden:

Sjöängen Hultsfred, per tomt 200 000 200 000 0,0%

Kasken Hultsfred, per kvm 175 175 0,0%

Damasken Hultsfred, per kvm 175 175 0,0%

Sjöstigen Virserum, per kvm 200 200 0,0%
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Taxor

Barn- och utbildningsnämnden

Alla nedanstående taxor är momsfria 

Beloppen anges i kronor. Förslag

Skollokaler inkl befintliga inventarier* 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Per halvdag eller kväll

Lärosal, grupprum o dyl 205 210 2,4%

Hemkunskapslokal, slöjdsal, teckningssal 205 210 2,4%

Musiksal 205 210 2,4%

Skolmåltidssal 595 615 3,4%

Arrangemang med dans 835 860 3,0%

Kök 360 370 2,8%

Skolmåltidslokal inkl kök 945 975 3,2%

Lokaler Gymnasiet

Sammanträdesrum 205 210 2,4%

Samlingslokal 815 840 3,1%

Personalmatsal 205 210 2,4%

Datasal, inkl utrustning, per timme 540 555 2,8%

Lokaler F-huset

Cafeteria 205 210 2,4%

Skolmåltidslokal 595 615 3,4%

Skolmåltidslokal inkl kök 945 975 3,2%

* Avgifterna gäller alla hyresgäster, inga undantag medges
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Barn- och utbildningsnämnden

Alla nedanstående taxor är momsfria 

Beloppen anges i kronor. Förslag

Musikskola 2017 2018

Förändring i 

% från före-

gående år

Ämneskurs

Terminsavg/elev, ämneskurs 665 685 3,0%

Avgiftsfri utbildning under första året*

Syskonrabatt**

Terminsavg/elev, ämneskurs, barn 2 - 4: Halv avgift 332,50 342,50 3,0%

Terminsavg/elev, ämneskurs, Barn 5 - : Ingen avgift 0 0

Övriga taxor

Terminsavg/elev, vuxna 880 905 2,8%

Lån av instrument 355 365 2,8%

*Under det första helåret som en elev spelar på musikskolan är undervisningen samt 

intrumenthyran avgiftsfri.  Endast elever som aldrig spelat på musikskolan tidigare har rätt till 

avgiftsfri undervisning, Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller ENDAST elever folkbokförda i 

Hultsfreds kommun.

**Om du har flera barn som spelar i musikskolan får de syskonrabatt. Äldsta barnet betalar hel 

avgift. Barn 2-4 betalar halv avgift. Barn 5 osv. betalar ingen avgift. Syskonrabatten gäller endast 

ämneskurs och INTE instrumenthyra. Syskonrabatten gäller ENDAST de barn som INTE 

omfattas av avgiftsfri undervisning för ämneskurs.Syskonrabatten enligt ovan gäller ENDAST 

elever folkbokförda i Hultsfreds kommun.

Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen.

Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april.
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1 (4)  Bilaga taxebestämmelser musik-

skolan 
 2016-12-16 

Taxebestämmelser för musikskolan 

Målgrupp 

Målgrupp för musikskolans verksamhet är elever i grundskola och gymnasium, 

folkbokförda i Hultsfreds kommun. 

 

Anmälan  

 Anmälan ska göras skriftligt på avsedd blankett. 

 Anmälan kan ske under hela året. 

 

Det största antalet ansökningar kommer in i samband med instrumentdemon-

strationer under vårterminen. Då samlas ansökningsblanketterna ihop och regi-

streras med samma datum, varför ett sista anmälningsdatum står på några av  

blanketterna. Om anmälningsblanketterna kommer in efter sista anmälnings- 

datum, så registreras de med det datum som de anländer till musikskolans 

kansli. 

 

Avgifter 

Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. För 2018 är avgifterna:  

 

 Ämneskurs               685 kr per termin 

 Vuxna, de som under kalenderåret  

fyller 20 år eller mer                                          905 kr per termin 

 Hyra av musikskolans instrument                     365 kr per termin  

 

OBS! Kostnaden för noter ingår inte i avgiften. Ändringar av avgifter läggs ut 

på musikskolans hemsida. 

 

Betalningsvillkor 

Undervisningen i musikskolan är avgiftsbelagd och ska betalas 1 gång/termin 

efter faktura. Avgiften betalas för en hel termin, även om eleven deltar oregel-

bundet eller slutar.  

 Hel avgift debiteras fr.o.m. andra lektionen. 

 Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 

1 april. 

Vid försenad betalning kan förutom dröjsmålsränta enligt räntelagen även 

kravavgift debiteras. Vi skickar ingen påminnelse. Obetald terminsavgift med-

för avstängning. 
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2 (4) 

Avgiftsfri undervisning ämneskurs 

Under det första helåret som en elev spelar på musikskolan är undervisningen 

samt instrumenthyran avgiftsfri.  Endast elever som aldrig spelat på musiksko-

lan tidigare har rätt till avgiftsfri undervisning. Detta gäller elever som börjar 

på musikskolan efter 2016-12-31.  

 

Avgiftsfri undervisning enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hults-

freds kommun. 

 

Syskonrabatt 

Om du har flera barn som spelar i musikskolan får de syskonrabatt. 

 Äldsta barnet betalar hel avgift. 

 Barn 2-4 betalar halv avgift 

 Barn 5 osv. betalar ingen avgift. 

 Syskonrabatten gäller endast ämneskurs och inte instrumenthyra. 

 Syskonrabatten gäller endast de barn som inte omfattas av avgiftsfri 

undervisning för ämneskurs enligt ovan. 

 Syskonrabatten enligt ovan gäller endast elever folkbokförda i Hults-

freds kommun. 

 

Instrumenthyra 

För att antas till ämneskurs krävs tillgång till instrument i hemmet. Instrument 

uthyres i mån av tillgång. 

 Piano, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk/trummor, blockflöjt och elfiol 

hyrs inte ut. 

 Hyrtiden är 2 år.  

Undantag: Större orkesterinstrument har ingen begränsning av hyrtiden. Stråk-

instrument hyrs ut till dess eleven behöver 1/1 storlek. 

 

Uppsägning av plats 

Om eleven flyttar eller av annan orsak vill sluta spela ska en avanmälan göras 

på för detta avsedd blankett. Den får du av din lärare på musikskolan eller via 

hemsidan. Blanketten skickas sedan underskriven till:  

Kommunala Musikskolan, Box 172, 577 24 Hultsfred. 

 

Frånvaro  

Det åligger vårdnadshavare (eleven) att meddela resp. lärare eller musik-sko-

lans kansli då eleven är sjuk eller av annan orsak inte kan komma till lektionen. 

Upprepad frånvaro utan anmälan av giltigt förfall, medför avstängning. 

 

Ämneskurs 

För att undervisas i ämneskurs ska eleven gå i årskurs 3 t.o.m. gymnasiet. 
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 Från och med årskurs 3 erbjuder vi instrumentalundervisning på föl-

jande instrument: Fiol, altfiol, cello, kontrabas, blockflöjt, tvärflöjt, kla-

rinett, saxofon, trumpet, horn, trombon, baryton, tuba, slagverk, gitarr 

och piano. 

 Från och med årskurs 7 erbjuds elgitarr, elbas och elfiol. 

 

I enstaka fall kan yngre elever erbjudas plats om förutsättningar finns. I mån av 

plats kan vuxna få undervisning i musikskolan. 

 

Biinstrument 

I mån av plats finns möjlighet för elever med särskilt intresse att spela flera in-

strument. För biinstrument betalas halv ämneskursavgift. Detta räknas inte in i 

syskonrabatten. 

 

Kö- och väntelista 

Kö kan uppstå till det instrument du söker. Gör därför ett andrahandsval och 

ev. även ett tredjehandsval. Kö upprättas efter instrument och anmälningsda-

tum. I särskilda fall kan undantag behöva göras för att klara schemaläggningen 

för enskild lärare. 

 

Intagning 

Intagning sker huvudsakligen i augusti. Därefter sker intagning kontinuerligt 

under läsårets gång. 

 

Orkester/ensemble 

Orkester- och ensemblespel ingår som en del av undervisningen. Att spela i or-

kester och ensemble ingår och kostar inget extra. 

 

Lektioner 

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Eleven garanteras 26 lektioner under 

läsåret med reservation för lovdagar och diverse skolaktiviteter, som musiksko-

lan i nuläget inte vet om. Det kan göra att någon elev inte når upp till 26 lekt-

ioner. Utöver detta tillkommer projekt- och konsertveckor. 

 

Terminstider 

Terminer och allmänna lovdagar sammanfaller med skolornas. Studiedagarna 

sammanfaller som regel. 

 

Lokaler 

Undervisningen sker i de flesta fall på resp. grundskola. De elever som bor i 

Hultsfreds tätort får sin undervisning på musikskolan, Hultsfreds gymnasium, 
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B-huset. Orkesterverksamheten bedrivs huvudsakligen i musikskolans lokaler i 

Hultsfred. 

 

Konsertverksamhet 

Musikskolan har många orkestrar/ensembler som gör konserter i och utanför 

kommunen. 
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Barn- och utbildningsnämnden

Alla nedanstående taxor är momsfria.

Beloppen anges i kronor. Förslag

Förändring i % 

från 

föregående år

Inkomsttak

Förskola* 2017 2018

Barn 1, 3 % av hushållens inkomst dock max 1 362 1362**

Barn 2, 2 % av hushållens inkomst dock max 908 908**

Barn 3, 1 % av hushållens inkomst dock max 454 454**

Barn 4- 0 0**

Fritidshem*

Barn 1, 2 % av hushållens inkomst dock max 908 908**

Barn 2, 1 % av hushållens inkomst dock max 454 454**

Barn 3, 1 % av hushållens inkomst dock max 454 454**

Barn 4- 0

Lovomsorgsplatser*

Nyttjande av vilande plats:

Halv taxa dag 1-10

Fr o m dag 11 gäller ordinarie taxa

* Fullständigt förslag på taxebestämmelse, se bifogat dokument.

0,5 % av hushållens inkomst dock max enligt maxtaxenivåerna för skolbarnomsorg ovan (ersätter 

abonnemangsplatser som tidigare debiterats 50 kr/dag)

** Inkomsttaket för nästkommande år faställs av skolverket senast sista december varje år baserat 

på index. Maxtaxorna baseras på inkomstaket. Därför kommer förslaget med all sannolikhet 

ändras.
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Bilaga, taxebestämmelser 2018 

 

Taxan gäller för barn inskrivna i förskola, fritidshem. 

  

1. Avgiftspliktiga personer 

1.  Avgiftstaxan är gemensam för ensamstående och gifta vårdnadshavare. 

  

2. 

 

 

 

3.  

Den som är sammanboende med en vårdnadshavare och inte har gemensamma barn med 

denna är inte underhållsskyldig gentemot barnet men bådas inkomst ska ligga till grund 

för avgiften. 

 

Vid gemensam vårdnad och då barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas 

avgiften utifrån respektive hushåll. 

  

2. Avgiftsgrundande inkomst 

1.  

 

 

2. 

Hushållets gemensamma bruttoinkomst av anställning eller andra skattepliktiga 

inkomster i inkomstslaget tjänst  

 

Överskott av aktiv/passiv näringsverksamhet. När det gäller näringsverksamhet är det 

bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på 

inkomstdeklarationens huvudblankett, som ska medräknas i hushållets samlade 

bruttoinkomst.  

 

3.  Till avgiftsgrundande inkomst räknas också:  

 föräldrapenning 

 sjukpenning 

 sjukersättning 

 aktivitetsstöd 

 aktivitetsersättning 

 arbetslöshetsersättning 

 pension (ej barnpension) 

 vårdbidrag barn med funktionsnedsättning (arvodesdel) 

 familjehemsföräldrars arvodesersättning 

 skattepliktigt utbildningsbidrag avseende 

arbetsmarknadsutbildning 

 övriga skattepliktiga förmåner och inkomster, t.ex. livränta 

 
 

 Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:  

  allmänt eller förlängt barnbidrag 

 bostadsbidrag 

 handikappersättning 

 studiemedel 

 underhållsbidrag / bidragsförskott 

 inkomst av kapital 
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 etableringsersättning / tillägg 

 försörjningsstöd 

 invaliditetsersättning 

 

   

3. Taxans uppbyggnad  
Taxan indexregleras årligen utifrån skolverkets direktiv. 

 

1.  Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst samt antalet barn i 

familjen. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast 

lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas 

ingen avgift.   

 

  Högsta avgiften i förskola för barn 1 – 5 år är:  

  barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1362 kr per månad 

 barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 908 kr per månad 

 barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 454 kr per månad 

 barn nr 4: avgiftsfritt  

   

Högsta avgiften i fritidshem för barn 6 – 12 år är: 

  barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kr per månad 

 barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 454 kr per månad 

 barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 454 kr per månad 

 barn nr 4: avgiftsfritt  

  

2. Avgiften debiteras 12 månader per år. Debitering sker för innevarande månad. Avgift tas 

ut även under semester och annan ledighet. 

  

3. Från och med 1 januari 2003 tillämpas taxa enligt punkt 3.1 även för arbetssökande och 

föräldralediga. 

  

4.  Om barnet endast nyttjar allmän förskola är den avgiftsfri. Om barnet nyttjar mer tid än 

så gäller att ordinarie avgift reduceras med 37,5 % under nio månader per år. Dessa 

månader motsvarar läsårets månader. Under juni till och med augusti debiteras 

ordinarie taxa, maxtaxa.   
 

  

5.  Lovomsorgsplatser inom fritidshem debiteras månadsvis med 0,5% av inkomsten, dock 

max enligt de maxtaxenivåer som gäller inom fritidshem. Anmälan till lovomsorg sker 

två gånger per år; senast den 31 mars för perioden 1 april – 30 september och senast den 

30 september för perioden 1 oktober – 31 mars. Uppsägning ska ske två månader innan 

barnet slutar.  
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6. Nyttjande av s.k. vilande platser debiteras med halv taxa dag 1-10. Dag 11 och framåt 

debiteras enligt ordinarie taxa.  

 

4. Bestämning av avgift 

1. Avgift tas ut från det datum barnet börjar eller slutar på förskolan/fritidshemmet. 

  

2. För barn som anvisats plats i förskola enligt § 7, kap 8 i skollagen är omsorgen avgiftsfri 

15 timmar per vecka. För tid utöver 15 timmar per vecka tas ut 50 % av avgiften. 

  

3. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem inlämnas skriftligen till skoladministrationen. 

Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under tiden. 

  

4. Räkning på avgift utsändes omkring den 10:e i respektive månad och skall vara betald 

sista dagen innevarande månad som placeringen på förskolan/fritidshemmet avser. En 

särskild avgift tas ut vid för sen betalning. Debitering och betalningsbevakning sköts av 

kommunens ekonomikontor. 

  

5. Barn- och utbildningsnämnden har rätt att vägra fortsatt förskola/fritidshem, om debiterad 

avgift inte betalas inom föreskriven tid. 

  

6. Vårdnadshavare till barn som avstängs från plats på grund av obetald avgift erbjuds inte 

ny plats förrän skulden betalas eller att en avbetalningsplan upprättas tillsammans med 

ekonomikontoret. 

 

7. Vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för att vara uppgiftslämnare. 

Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov hos Skatteverket. Förändring av 

hushållets inkomst ska lämnas så snart förändring skett. Felaktigt uppgiven inkomst eller 

underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför att rätt avgift fastställs 

retroaktivt. Vårdnadshavare har skyldighet att kontrollera att rätt avgift betalas så att 

efterdebiteringar undviks. 

 

8. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta nivån i taxan. 
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Förslag på avgifter för serveringstillstånds- och tillsynsavgifter 

 

När hanteringen av serveringstillstånds flyttades till Kommunstyrelsen 2006 så besluta-

des det att det skulle finnas koppling till prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor. 

Genom att fastställa avgifter utifrån prisbasbeloppet och att dessa ska gälla tillsvidar så 

behövs inte avgifterna beslutas varje år. Detta under förutsättning att det inte strider mot 

kommunallagen eller någon annan lag  

 

Förslag att avgifterna för serveringstillståndsansökan, tillsynsavgifter för serveringstill-

stånd och öl, tobak-tillsyn beslutas enligt prisbasbeloppet och att gälla tillsvidare. 

Att ansvarig handläggare har till uppgift att ändra beloppen när prisbasbeloppet ändras.  

Att Avgift avrundas till jämna 100 tal kr. 

   
 

Tillståndsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker 

   
Typ av tillstånd   

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd    

Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7 §§  18,0% 

Pausservering, stadigvarande 7,0% 

Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18,0% 

Permanent tillstånd till slutet sällskap 15,0% 

Provsmakning 8 kap 6 § punkt 2 (Partihandlare) 12,0% 

Utvidgade tillstånd Lokaler 7,0% 

Ombyggnad av serveringsställe 6,0% 

Utökade serveringstider 6,0% 

Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3,0% 

Ändrad driftform 15,0% 

Gemensam serveringsyta 8 kap 14 § 12,0% 

Kunskapsprov, per provtillfälle (Max tre provtillfällen per an-

sökan första provet ingår i ansökan) 3,5% 
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Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten   

Vid enstaka tillfällen. (max en vecka)  Grundavgift. 12,0% 

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att 

grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 4,0% 

För längre tid ex två - åtta veckors period vid julbord sommararrangemang 

m.m. Plus grundavgiften 6,0% 

Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista.   

Pausservering tillfällig (max en vecka eller 10 tillfällen) 3,0% 

    

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsin-

nehavare i kommunen                

Vid enstaka tillfällen.  (max en vecka) Grundavgift. 6,0% 

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att 

grundavgiften erlagts en gång. Max 5 gånger per år 2,0% 

För längre tid ex två - åtta veckors period vid julbord, sommararrangemang 

mm plus grundavgiften 4,0% 

Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare 

ska i förväg visat att lokalen är lämplig till servering.  1,0% 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 

 Vid enstaka tillfällen. 3,0% 

Upprepade ansökningar under året samma lokal. 1,5% 

    

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från, tillståndsinneha-

vare i kommunen, föreningar, privatpersoner.    

Vid enstaka tillfällen. 1,5% 

Upprepade ansökningar under året, 1,0% 
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Tillsynsavgifter 

 

Alkohol-

försäljnings-

omsättning 

Procent av 

 prisbasbeloppet 

25 000 1% 

50 000 2% 

100 000 5% 

200 000 10% 

400 000 12% 

600 000 14% 

800 000 16% 

1 000 000 18% 

1 250 000 20% 

1 500 000 22% 

1 750 000 24% 

2 000 000 26% 

2 500 000 29% 

3 000 000 32% 

3 500 000 35% 

4 000 000 38% 

4 500 000 41% 

5 000 000 44% 

5 500 000 47% 

6 000 000 50% 

6 500 000 53% 

7 000 000 56% 

7 500 000 59% 

8 000 000 62% 

8 500 000 65% 

9 000 000 68% 

o.s.v i 500 000 

steg 3% steg 

 

Årlig tillsynsavgift för öl (folköl) 1,5 % och för tobaksförsäljning1,5 % av prisbas-

beloppet.  
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Taxor
Socialnämnden

Socialnämndens förslag

Alla nedanstående taxor är momsfria förutom Stegens avgifter.

Beloppen anges i kronor. Förslag

2016 2017 2018

Hemtjänstavgifter m m

Hemtjänst per timme 376 388 400 3,1%

Tvättservice per tillfälle 189 195 201 3,1%

Tillfällig vård och omsorg per dygn 167 173 178 2,9%

Daglig verksamhet på Skedala per dag 58 60 62 3,3%

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen

För avgifter inom äldreomsorgen tillämpas maxtaxa där månadsavgiften kan bli högst 53,92 %

av prisbasbeloppet delat med tolv. Den enskildes avgiftsutrymme begränsas av förbehålls-

beloppet som även det förändras med utvecklingen av prisbasbeloppet.

Hälso-, sjukvård och rehabilitering

Kompressionshandskar / Isotonerhandskar Max 540 Max 555 Max 571 3,1%

Ortoser Max 540 Max 555 Max 571 3,1%

Kryckkäppar inkl behovsbedömda tillbehör t ex ispik

160 för en

eller två

170 för en

eller två

175 för en

eller två 2,9%

El-rullstol (debitering halvårsvis) 1 080 kr/år 1110 kr/år 1143 kr/år 3,0%

Madrass i ordinärt boende till förskriven säng Egenavgift Egenavgift Egenavgift

Bricka eller korg som tillbehör till rollator Egenavgift Egenavgift Egenavgift

Egenvårdsprodukter Egenavgift Egenavgift Egenavgift

Hämtning av hjälpmedel (service) 375 390 402 3,1%

Hembesök gjord av sjuksköterska på uppdrag av 

landstinget 200 207 213 2,9%

Hembesök av arbetsterapeut / sjukgymnast 200 207 213 2,9%

Hemsjukvård / hemrehab (per månad) 300 310 320 3,2%

Trygghetslarm

Trygghetslarm per månad 173 178 183 2,8%

Trygghetslarm GSM per månad 183 188 194 3,2%

Trygghetslarm utan biståndsbeslut per månad 117 120 124 3,3%

Startavgift utan biståndsbeslut 279 288 297 3,1%

Insats per påbörjad 30 minuter utan biståndsbeslut 188 194 200 3,1%

Förändring i 

procent från 

föregående år
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Taxor
Socialnämnden

Socialnämndens förslag

Alla nedanstående taxor är momsfria förutom Stegens avgifter.

Beloppen anges i kronor. Förslag

2016 2017 2018

Förändring i 

procent från 

föregående år

Stegen, inkl 25 % moms

Utförda tjänster per timme 165 170 175 2,9%

Resekostnad per mil 32 33 34 3,0%

Hemkörning av möbler Hultsfred 90 90 93 3,3%

Hemkörning av möbler Målilla 205 210 217 3,3%

Hemkörning av möbler Mörlunda 265 275 283 2,9%

Hemkörning av möbler Virserum 330 340 350 2,9%

Hemkörning av möbler Järnforsen 330 340 350 2,9%

Hemkörning av möbler Vena 205 210 217 3,3%

Hemkörning av möbler Silverdalen 205 210 217 3,3%

Hämtning varor 90 90 90 0,0%

Övriga avgifter

Dagverksamhet för dementa per tillfälle 106 109 112 2,8%

Resor inom OF per mil (debiteras kilometervis) 27 28 29 3,6%

Korttidsvistelse LSS

Heldag 0-6 år 48 50 52 4,0%

Reducerad dag 0-6 år 31 32 33 3,1%

Heldag 7-12 år 64 66 68 3,0%

Reducerad dag 7-12 år 42 43 44 2,3%

Heldag 13-15 år 83 86 89 3,5%

Reducerad dag 13-15 år 52 54 56 3,7%

Heldag 16-uppåt 96 99 102 3,0%

Reducerad dag 16-uppåt 63 65 67 3,1%

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelse inte omfattar lunch eller middag.

Resor till och från korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren.

*Socialnämnden har tre lokaler som är tillgängliga för uthyrning och är avgiftsfria. 

Lokalerna som omfattas finns på Linnea i Silverdalen, Violen i Järnforsen och i Lundagården

i Mörlunda

Denna text kommer inte att finnas med på kommunens hemsida.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 53/2017 Dnr 2017/84

Sotningstaxor samt 
skorstensfejarmästararvode 2017
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
sotningstaxor samt att de ska gälla från 2017-07-01.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att arvodet till 
skorstensfejarmästararvodet fastställs till 23 041 kronor exklusive 
mervärdesskatt för 2017. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare beredning ska ske vad gäller 
förslaget om att höja inställelseavgiften med 20 % varför nytt förslag till 
avgift kan bli aktuellt framöver.

Sammanfattning
Förslag till nya taxor att gälla från och med 1 juli 2017 samt förslag till  
skorstensfejarmästararvode för 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 
taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäl-
ler t o m 2017-07-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex 
enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83.

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet 
har träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2017-07-01. Föresla-
gen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 17:22, sotningsindex 2017
uppräknad med 2,21% 

På grund av minskat antal sotningsobjekt på landsbygden så har restider-
na ökat kraftigt de senaste åren. Minskningen av antal objekt beror till 
största delen på installation av värmepumpar samt avfolkningen av 
landsbygden. På landsbygden eldar de med fastbränsle av typ ved eller 
flis och sotning ska utföras 3 eller 4 gånger per år. Därför föreslås en ök-
ning av inställelseavgiften med 20%.

På mötet framförs förslag om ytterligare utredning vad gäller höjningen 
med 20 % för inställelseavgiften.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 
med samma procentsats, från 22543 till 23041 kronor exklusive mervär-
desskatt för 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från räddningschefen samt bilagor med förslag till taxor

Skickas till
Kommunfullmäktige
Räddningschefen
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Räddningstjänsten 
Michael Hesselgård 
0495-24 06 21 
Michael.hesselgard@hultsfred.se  

 
 
 
2017-05-31 

1 (1) 

 

 

 

Besöks- och postadress Telefon  E-post Bankgiro 

Andersbovägen 13 0495-24 06 24 raddning@hultsfred.se 984-7286 

577 34  HULTSFRED Telefax VAT-nr  

 0495-411 59 SE2120000712 

 

 

 

   Kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige 

 

 

 

Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad 

sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat 

skorstensfejarmästararvode fr o m 2017-07-01 

 

Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa 

taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäl-

ler t o m 2017-07-01. Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex en-

ligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet 

har träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m 2017-07-01. Föresla-

gen taxa (se bilaga 1 och 2) är enligt rekommendation i cirkulär 17:22, 

sotningsindex 2017 uppräknad med 2,21% (se bilaga 3).  

 

Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade 

med samma procentsats, från 22543 till 23041 kronor exklusive mervär-

desskatt för 2017.  

 

 

Hultsfred 2017-05-31 

 

 

Michael Hesselgård  

Räddningschef    

 

Bilagor: 

1. Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2017-07-01 tills vidare exklusive 

moms. 

2. Förslag till ny taxa att gälla fr o m 2017-07-01 tills vidare inklusive  

moms. 

3. SKL Cirkulär 17:22 om sotningsindex för 2017. 
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Kommunfullmäktige § 

Sotningstaxa för Hultsfreds kommun 2017-07-01
ny taxa (alla priser exklusive mervärdesskatt)

Taxa 2017-07-01 Tidigare

Ökning 2,21 % Timpris 449 440

Minutpris 7,49 7,33

Objekts- Objekts- Objekts-

tid min pris kr pris kr

1. Objekt småhus

1.1 Inställelseavgift

1.1.1 Helårsbebott hus 17,52 131 128

1.1.2 Fritidshus 26,50 199 194

1.2 Objektsavgift

1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 190 186

1.2.1.1.1 Värmepanna olja, miljögodk 30,32 227 222

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 227 222

1.2.1.2.1 Värmepanna fast bränsle, mg 32,52 244 238

1.2.2 Lokaleldstad 22,52 169 165

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 3,84 29 28

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 9,48 71 69

2 Övriga objekt

2.2 Värmepanna       - 50 Mcal/h Enl 1.1 o 1.2

51 - 100 46,94 352 344

101 - 150 54,43 408 399

151 - 200 62,49 468 458

201 - 250 65,65 492 481

251 - 300 70,36 527 516

2.2 Sidopanna       - 50 Mcal/h 16,18 121 119

51 - 100 29,47 221 216

101 - 150 36,96 277 271

151 - 200 45,02 337 330

201 - 250 48,18 361 353

251 - 300 52,89 396 388

2.3.1 Separat rökkanal 4,00 30 29

4.2 Hämtning av stege 6,00 45 44

4.3 Administrationsavgift 9,00 67 66

4.4 Timersättning 60,00 449 440

Skorstensfejarmästararvode från och med 2017-07-01 Kronor/år

ökning 2,21%

Summa 23 041
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Taxa för brandskyddskontroll för Hultsfreds kommun 2017-07-01

(priser exklusive mervärdesskatt)
Taxa 2017-07-01 Tidigare

Ökning 2,21 % Timpris 449 440

Minutpris 7,49 7,33

Objekts- Objekts- Objekts-

tid min pris kr pris kr

Inställelseavgift

Helårsbebott hus 17,52 131 128

Fritidshus 26,50 199 194

Brandskyddskontroll 75 562 550

(avser samtliga eldstäder per hus)
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Sotningstaxa för Hultsfreds kommun 2017-07-01 och tills vidare
vidare (alla priser inklusive mervärdesskatt)

Taxa 2017-07-01

Ökning 2,21 % Timpris 562

Minutpris 9,36

Objektslag Objekts- Objekts-

tid min pris kr

1. Objekt småhus

1.1 Inställelseavgift

1.1.1 Helårsbebott hus 17,52 164

1.1.2 Fritidshus 26,50 248

1.2 Objektsavgift

1.2.1.1 Värmepanna olja 25,32 237

1.2.1.1.1 Värmepanna olja, miljögodk 30,32 284

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 284

1.2.1.2.1 Värmepanna fast bränsle, mg 32,52 304

1.2.2 Lokaleldstad 22,52 211

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 3,84 36

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 9,48 89

2 Övriga objekt

2.2 Värmepanna       - 50 Mcal/h Enl 1.1 o 1.2

51 - 100 46,94 440

101 - 150 54,43 510

151 - 200 62,49 585

201 - 250 65,65 615

251 - 300 70,36 659

2.2 Sidopanna       - 50 Mcal/h 16,18 151

51 - 100 29,47 276

101 - 150 36,96 346

151 - 200 45,02 422

201 - 250 48,18 451

251 - 300 52,89 495

2.3.1 Separat rökkanal 4,00 37

4.2 Hämtning av stege 6,00 56

4.3 Administrationsavgift 9,00 84

4.4 Timersättning 60,00 562

Skorstensfejarmästararvode från och med 2017-07-01 Kronor/år

ökning 2,21 %  (exklusive moms)

Hultsfreds Sotnings AB, tfn 0495-128 20 28 801
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Taxa för brandskyddskontroll för Hultsfreds kommun fr o m

2017-07-01 och tills vidare

(priser inklusive mervärdesskatt)
Ökning 2,21 % Taxa 2017-07-01

Timpris 562

Minutpris 9,36

Objekts- Objekts-

tid min pris kr

Inställelseavgift

Helårsbebott hus 17,52 164

Fritidshus 26,50 248

Brandskyddskontroll 75 702

(avser samtliga eldstäder per hus)
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Exempel på avgifter för sotning och brandskyddskontroll

fr o m 2017-07-01 och tills vidare
Kommunen beslutar om avgifterna för sotning/brandskyddskontroll och har enligt lagen  

om skydd mot olyckor (2003:778) tillsynsansvaret (räddningstjänsten) över verksamheten.

Arbetet utförs av vår privata entreprenör enligt avtal med kommunen: 

Hultsfreds Sotnings AB, tfn 0495-128 20

Avgifterna grundar sig på schabloniserade beräkningar av tidsåtgång för att resa till och från

sotningsstället, tidsåtgång för själva arbetet, tidsåtgång för administration, fakturering,

utbildning, kostnader för material, fordon, drivmedel etc.

Det innebär att avgifterna är lika oavsett om aktuell fastighet ligger mitt i en tätort eller långt

ute på landet.

Avgifter inklusive moms

Permanentbebyggelse Kronor/ tillfälle Tillfällen/ år
Oljepanna 401 1

Miljögodkänd oljepanna 448 1

Fastbränslepanna 448 4

Miljögodkänd fastbränslepanna 469 3

Pellets panna 469 2

Lokaleldstad 375 1

Brandskyddskontroll 866  Vart 3:e, 6

Fritidsbebyggelse

Oljepanna 485 1

Miljögodkänd oljepanna 532 1

Fastbränslepanna 532 4

Miljögodkänd fastbränslepanna 553 3

Pellets panna 553 2

Lokaleldstad 459 Vart 3:e år

Brandskyddskontroll 950 6

Avgift för stoftsugning (är frivillig) ingår ej i priserna ovan.

Brandskyddskontrollfrister för några vanliga objekt

Värmepanna i småhus som eldas med:

Fasta bränslen, vartannat år

Lätt eldningsolja, vart fjärde år

Lokaleldstäder:2, 8

Nya regler med brandskyddskontrollfrister blir 3 och 6 år. 

De gamla fristerna kommer att fasas ut 2018-2021

Ändring av brandskyddskontroll på fritidshus och eldstad som används

i begränsad omfattning  till brandskyddskontroll var 6:e år och sotning

till var 3:e år

Om fastighet ej får sotas eller brandskyddskontrolleras 

på samma dag som aviserad dag enligt aviseringslapp,
kommer en extra avgift uttagas med 200 sek plus lagstadgad moms.

Om brister avseende takskyddsanordning som anmärkts vid

brandskyddskontrollen inte är åtgärdade, så att sotning och rengöring

kan utföras på ett säkert sätt. Kommer hela kostnaden att debiteras.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 54/2017 Dnr 2017/77

Mål och budget 2018 - upptagande av lån och 
borgensramar
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov 
för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 
2018 inom ramen 30 mnkr.

Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån 
upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2018 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 
2018 med totalt 140 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för

* AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt
230 mnkr
* Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt
lånebelopp om totalt 99 mnkr
* RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s helägda 
dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 17,5 mnkr 
samt tillkommande löpande ränta och kostnader.
 

Sammanfattning
Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå 
borgensförbindelser.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har lämnat ett förslag till ramar för upptagande av lån och 
att ingå borgensförbindelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 55/2017 Dnr 2017/96 041

Mål och budget 2018 - Utdebitering 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av 
kommunalskatt för år 2018 är oförändrad, det vill säga 21,91 per 
skattekrona.

Sammanfattning
Fastställande av kommunal utdebitering.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av
kommunalskatt för år 2018.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 56/2017 Dnr 2017/85 119

Valdistriktsindelningen vid valen 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bibehålla nuvarande 
valdistriktsindelning vid valen 2018.

Sammanfattning
Länsstyrelsen vill ha in besked om valdistriktsindelningen vid valen 2018. 

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt 
året närmast före det år då ordinarie valt till riksdagen ska hållas.

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 
1 december 2017 för att beslut ska kunna tillämpas vid valen 2018. För 
kommunernas del innebär det att beslut ska meddelas till länsstyrelsen 
senast 2 oktober 2017. 

Avstämning har skett med valnämndens ordförande. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-08-26

1 (1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen i Kalmar län
Valnämnden

KF § 105/2013 Dnr 2013/95 111

Valdistriktsindelningen vid valen 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun har nio valdistrikt med 
den indelning som beslutades av kommunfullmäktige i § 139/2011.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 139/2011 beslutet om ny valdistriktsindelning 
vilket innebär en minskning från 12 till 9 distrikt i valet 2014. 

Beslutet har meddelats länsstyrelsen som konstaterar att förändringarna i 
valdistriktsindelningen i kommunen är bra och ger en jämnare fördelning av 
antalet röstberättigade mellan valdistrikten.

Länsstyrelsen emotser resultatet av kommunfullmäktiges eventuella 
ytterligare översyn av nu gällande valdistriktsindelning senast 30 september 
2013.  

Valnämnden behandlade ärendet 2013-08-19 och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2013
Kommunstyrelsen § 78/2013
Valnämnden § 9/2013
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-13

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 57/2017 Dnr 2017/87 119

Antalet ledamöter och ersättare samt indelning 
i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att det ska vara 
oförändrat antal ledamöter, det vill säga att antalet fullmäktigledamöter och 
andelen ersättare ska vara oförändrade vid valen 2018. 
Vidare föreslås att Hultsfreds kommun fortsatt är en valkrets. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Kalmar län önskar besked om antalet ledamöter och 
ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018.

Ärendebeskrivning
Antalet ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska 
ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ska ändras, ska beslutet 
tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.  
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut.

Valkretsindelning
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets. En 
kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i 
valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Antalet personer som 
har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i 
folkbokföringsdatabasen hos skatteförvaltningen den 1 mars det år beslutet 
om valkretsindelning tas.

1 mars 2017 var det 10 855 personer i Hultsfreds kommun med rösträtt. 

Avstämning har skett med valnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2017 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-08-26

1 (1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen i Kalmar län
Valnämnden

KF § 104/2013 Dnr 2013/92 111

Indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 
2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hultsfreds kommun fortfarande ska vara 
en valkrets. 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har tidigare omfattat en valkrets vid 
kommunfullmäktigevalen.

Valadministratörerna Anne Persson och Göran Ehn har lämnat en 
tjänsteskrivelse som cirkulerat hos valnämndens ledamöter där det framgår 
att en valkrets föreslås.

Valnämnden behandlade ärendet 2013-08-19 och tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196/2013
Kommunstyrelsen § 79/2013
Valnämnden § 8/2013
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

1 (2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen i Kalmar län
Valnämnden
Kommunkansliet

KF § 10/2014 Dnr 2013/190 111

Antal ledamöter och ersättare vid val till 
kommunfullmäktige 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige, det vill säga att det ska vara 45 ledamöter även nästa 
mandatperiod. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska 
ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska 
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa 
gång i hela landet. Vad gäller antalet ersättare ska det också vara så som det 
beräknas idag.

Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 § 
kommunallagen).

I framtaget förslag från arbetsgruppen har det föreslagits en minskning till 
41 ledamöter från dagens 45 ledamöter.

Kommunstyrelsen beslutade § 9/2014-01-14 att föreslå kommunfullmäktige 
att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska vara oförändrat, 
45 ledamöter.

Yrkanden
Mattias Wärnsberg, S och Göran Berglund yrkar på att antalet ledamöter ska 
minskas till 41 ledamöter.

Tommy Ejnarsson, V, Håkan Hermansson, FP och Åke Nilsson, KD yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om 45 ledamöter mot Mattias 
Wärnsberg med fleras förslag om 41 ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om 45 
ledamöter varpå omröstning begärs.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-27

2 (2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ja-röst för 45 ledamöter och nej-röst för 41 ledamöter.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen som redovisas i särskild omröstningslista beslutar 
kommunfullmäktige med 25 ja-röster och 17 nej-röster att 
antalet ledamöter ska förbli oförändrat, det vill säga 45 ledamöter. 

Beredning
Kommunfullmäktige § 82/2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 259/2013, 313/2013, 346/2013
Kommunstyrelsen §§ 144/2013, 9/2014
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