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KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, Pensioner och Personalomkost

nadspålägg (PO-pålägg) 

Verksamhetsområden 
Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, avtalspens
ioner och internt PO-pålägg samt resevering för 
lönerevision. 
Ålderspensioner, särskilda ålderspensioner, för
ändring av pensionsskuld samt löneskatt på pens
ioner. 

Beskrivning av verksamheten 
Arbetsgivaren betalar lagstadgad arbetsgivaravgift 
för de anställda. Dessutom betalas försäkringar och 
pensionspremier i enlighet med avtal som träffas 
mellan arbetsmarknadens parter. 

Därutöver har kommunen pensionsåtaganden för 
personal som varit anställd före 1998 eftersom 
dessa inte betalats vid intjänandet. 

I den kommunala redovisningslag som trädde i 
kraft 1998-01-01 finns bl.a. bestämmelser om hur 
denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskul
den, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som 
skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket inne
bär att den årliga förändringen genom uppräk
ningar inte påverkar årets resultat. De utbetalning
ar som görs belastar löpande årets resultat. Efter 
hand ökar antalet pensionärer med avslutad kom
munal anställning, varför utbetalning av intjänad 
pensionsrätt före 1998 kommer att öka avsevärt 
fram till omkring år 2030. Därefter minskar utbe
talningarna igen. Se vidstående diagram. 

Fr o m 1998 belastar däremot intjänad pensions
rätt kostnaderna det år anställningen gäller. Intjä
nad pensionsrätt (inkl löneskatt) beräknas för 2017 

uppgå till ca 27,6 mkr. Betalning från förvaltning
arna till finansförvaltningen sker genom ett pålägg 
på den utbetalda lönen s k personalomkostnadspå
lägg (PO-pålägg). 

Löner till timanställda och kostnadsersättningar 
(bilersättningar, traktamenten m m) för december 
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månad belastar i bokföringen december månad 
föregående år, d v s den period som intjänandet 
har skett. Detta överensstämmer med god redovis
ningssed. Eventuell kostnadsökningen mellan åren 
finansieras genom det PO-pålägg som förvaltning
arna betalar. 

Även förändringen av skuld till de anställda för 
intjänad men ej uttagen semester (semesterlönes
kuld) och okompenserad övertid vid årets slut be
lastar detta block och finansieras också genom det 
PO-pålägg som förvaltningarna betalar. 
Från januari 2014 gäller ett nytt pensionsavtal, 
AKAP-KL. 

Förändring från 2016 till 2017 
För 2017 förslås i nuläget ingen förändring av ar
betsgivaravgiften från nuvarande nivå på 31,42 %. 
Det totala PO-pålägget för 2017 blir därmed 38,33

%, av dessa är arbetsgivaravgiften 31,42 %, avtals
försäkringar 0,08 % och resterande 6,83 % är av
talspensioner och löneskatt. Den slutgiltiga nivån 
pä arbetsgivaravgiften och avtalsförsäkringarna för 
2017 fastställs först i slutet av år 2016.

En förändring från 2016 är att beräknade löne
kostnadsökningar ej läggs ut i nämndernas bud
getramar, detta sker först när löneförhandlingar 
och avtal är klara. 

Utveckling 2018 och 2019 med utblick 2020 
Pensionskulden för tiden före 1998 som hanteras 
som en ansvarsförbindelse, kommer de närmaste 
åren att öka avsevärt. Från 2017 till 2020 kommer 
årskostnaden för pensionsskulder före 1998 att öka 
med cirka 3 miljoner kronor. Prognoserna för 
tjänstepensioner uppvisar också en stor ökning, 
från 2016 till 2019 handlar det om ca 5,0 mkr. 
Detta måste beaktas i framtida budgetarbete. 



Kr 

14 000 000 

12 000 000 

10 000 000 

B 000 000 

6 000 000 

� 

4 000 000 

2 000 000 

Belopp i tkr 

Lönepott 

PO-pålägg från förvaltningarr 

Arbetsgivaravgifter 

Avtalsförsäkringar 

Avgiftsbestämd ålderspensio 

Tjänstepension 

Förändring löneskuld (bokslu 

Förändring semesterlöneskul 

Pensionsutbetning och adm. 

NETTOKOSTNAD 

KOMMUNSTYRELSEN 

Fina nsförva ltn i ng 
Utbetalningar från ansvarsförblndelsen 

SÄVSJÖ KOMMUN 

·---- Ekonomi i sammandrag -···· 

Ars- Prognos 

Bokslut budget Bokslut Förslag 

2015 2016 2016 2017 

0 12 570 13 627 

-136 570 -132 814 -142 970

106 593 107 339 113 730

669 735 766 

20 289 19 440 21 765 

5 554 4 400 5 799 

770 200 200 

265 200 -260

11 729 13 427 13 010 

9 299 25497 0 25 667 
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Förslag Förslag 

2018 2019 

27 620 41 995 

-147 000 -150 000

117 000 115 785

900 900 

22 540 23 300 

5 600 9 315 

200 200 

-240 -500

16 438 14 702 

43058 55 697 



KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Kalkylerade kapitaltjänstkostnader 

Verksamhetsområde 
Ersättning från de olika nämnderna avseende 
intern ränta och avskrivningar på 
anläggningstillgångar (kapitaltj änstkostnader ). 

Beskrivning av verksamheten: 
Nämnderna betalar ränta till 
finansförvaltningen, som fungerar som en 
intern bank. På så sätt får verksamheten bära 
räntekostnaderna för de investeringar som 
sker, oavsett om investeringen finansieras med 
egna medel eller lån. Internräntan föreslås till 
1,75 % under budgetperioden (2017-2019) 
vilket är en minskning med 0,75 % i 
förhållande till 2016. 

Förändringen av internräntan framgår av 
nedanstående tabell: 

2010 4,0% 
2011 4,3% 
2012 4,0% 
201� 2,9% 
2014 2,5% 
201.S 3,2% 
2016 2,5% 
2017 1,75 % 
2018 1,75% 
201Q 1,75% 

räntesatsen fastställs i samband med 
budgetarbetet och gäller under hela första året 
i budgetperioden oavsett hur räntan på 
penningmarknaden förändras. 

Utöver ränta belastas förvaltningarna med 
kostnader för värdeminskning (avskrivningar) 
under den tid som investeringen beräknas vara 
i bruk, enligt s k planenlig avskrivningsmetod. 

Nämnderna erhåller full kompensation för 
förändrade kapitaltjänstkostnader utom vid 
anskaffningar som ersätter tidigare förhyrda 
eller köpta varor/tjänster samt i de fall intäkter 
erhålls från nyttjaren som täcker hela eller 
delar av kapitaltjänstkostnaderna. 

Avskrivningen på avslutade investeringar 
påbörjas vid nästkommande kvartalsskifte. Det 
innebär också att nämndernas betalning för 
kapitaltjänst påbörjas vid detta tillfälle. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Bottslut 

Belopp i tkr 2015 

Intern ränta 12 387 

Interna avskrivn medE 28485 

NEliOINTÄKT 40872 

Intern 

avskrivning 

81% 

An- Prognos 

bud1et Bokslut 

2016 2016 

9 399 9 360 

28 638 28 115 

380 37 37475 

Intäkter 
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Förslag F6rsiag 

2017 2018 

6 340 6 340 

26 858 26 858 

33198 33198 

Intern ränta 

19% 

Förslag 
2019 

6 340 

26 858 

33198 



KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Avskrivningar 

Verksamhetsområden 
Avskrivning på anläggningstillgångar. 

Beskrivning av verksamheten 
Avskrivning på kommunala investeringar sker i 
enlighet med den metod som rekommenderas av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Planen
lig avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivningen 
påbörjas närmaste kvartalsskifte efter att investe
ringen färdigställts. Vid förvärv av begagnade in
ventarier och äldre byggnader görs en individuell 
bedömning av den återstående avskrivningstiden. 
Arbete pågår för att införa komponentavskrivning
ar, dvs. olika delar i fastigheterna skrivs av på olika 
lång tid. Hänsyn har inte tagits i budgeten för de 
förändringar detta kan ge upphov till. 

Här följer några exempel på gällande avskrivnings
tider: 

Datautrustning 3 år 
Bilar och maskiner 10 år 
Övriga inventarier 5 - 10 år 
Kontorsbyggnad 33 år 
Brandstationer 33 år 
Industrifastigheter 33 år 
Skolor 33 år 
Daghem33 år 
Särskilda boenden för äldre och funktionshindrade 
33 år 
Gator 33 år 
Gatubelysning 33 år 
Parker och gatuplanteringar 33 år 
Idrottsanläggningar 20-33 år 
Vatten/avloppsverk 25 är 
Vatten- och avloppsledningar 50 år 

På markvärden görs inga avskrivningar. 

----- Ekonomi i sammandrag -----

Belopp i tkr 

Avskrivningar byggnader 

Avskrivningar inventarier 

Upplösning i nfrastruku r 

NE1TOK0STNAD 

Ån· Prognos 

Boks.lut budget Bokslut Förslq 

2015 201 6 2016 2017 

22 050 22 725 23000 22 725 

6457 7 500 6 500 7 500 

275 275 275 

28 782 30 500 29 500 30SOO 

Fördelning avskrivningar 

Byggnader 

och anlägg

ningar 

75% 
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Inventarier 

25% 

Försqg FöBlag 

2018 2019 

22 975 23 475 

7 750 7 750 

275 275 

31000 31500 



KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 

kommunal fastighetsavgift 

Verksamhetsområden 
Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk 
utjämning, LSS-utjämning och kommunal fastig
hetsavgift. 

Beskrivning av verksamheten 
1993 genomfördes en större omläggning av skatte
utjämnings- och statsbidragssystemen. Huvudde
len av de stora statsbidragen till olika sektorer 
lades samman i ett generellt statsbidrag, s k stats
bidragspåse, och två olika utjämningssystem inför
des. Grundprincipen för utjämningen är att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla 
kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina 
invånare likvärdig service oberoende av kommu
ninvånarnas inkomster och strukturella förhållan
den. Syftet är att skillnader i kommunalskatt i stort 
endast ska spegla skillnader i effektivitet, service
och avgiftsnivå. En genomgripande förändring av 
inkomst och kostnadsutjämningen genomfördes 
inför 2014. 

Egen skatteinkomst - skattesats 
Staten utbetalar en preliminär skatt som beräknas 
på den senaste kända taxeringen med uppräkning 
enligt fastställda uppräkningsfaktorer. Den slutliga 
avräkning, som fördelas lika mellan landets alla 
kommuner efter antalet invånare, sker efter ge
nomförd taxering. Sävsjö kommuns invånares me
dianinkomst ligger 7-8 % lägre än riksgenomsnit
tet. 

Föreliggande förslag till budget bygger på en oför
ändrad skattesats (21:92) under den följande 
treårsperioden. En förändring av den egna skatte
satsen för Sävsjö kommun med 10 öre innebär 
cirka 1,9 mkr per år. Den kommunalekonomiska 
utjämningen påverkas inte av en förändrad skatte
sats. 

Kommunalekonomisk utjämning 

a) Generellt statsbidrag och inkomstutjämning
Flera detaljregleringar avskaffades när de special
destinerade statsbidragen slopades. Numera får
kommunerna ett statsbidrag genom att alla kom
muner ska garanteras en skattekraft på 115 % av
genomsnittet i riket. Den del som överstiger 100 %
utgörs alltså av de tidigare generella statsbidragen.

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatte
inkomsterna. För den del som Sävsjö kommuns 
invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls 
ett bidrag. Utjämning sker med 95 % av en länsvis 
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beräknad skattesats som är "fryst" till 2003 års 
nivå (19:31). Kommuner som har en högre skatte
kraft än genomsnittet betalar istället en avgift till 
systemet. 

b) Kostnadsutjämningen
I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella
kostnadsskillnader. Kommunerna som har högre
kostnadsläge än andra får ett bidrag medan de som
har lägre kostnadsläge får betala en avgift till sy
stemet. Beräkningen sker utifrån ett antal opå
verkbara faktorer, t ex åldersstruktur, gleshetsgrad,
klimat, och social struktur.

Prognosen för kostnadsutjämningen är preliminär, 
den definitiva nivån fastställs först i december året 
före budgetåret. Svängningarna mellan åren är ofta 
stora och svårbedömda eftersom underlagsberäk
ningen är mycket komplicerad. 

c) Regleringsbidrag/ -avgift
För att statens bidrag inte ska påverkas av den
fastställda nivån i inkomstutjämningen och för att
staten samtidigt ska ha kontroll över den totala
kostnaden för utjämningssystemet, har införts ett
regleringsbidrag/-avgift. Denna ska även användas
för ekonomiska regleringar mellan staten och
kommunsektorn vid förändring av huvudmanna
skap m m (finansieringsprincipen).

d) Strukturbidrag
De delar av den tidigare kostnadsutjämningen som
är av regionalpolitisk karaktär har förts över till ett
nytt s k strukturbidrag.

LSS-utjämning 
År 2004 infördes ett nationellt utjämningssystem 
mellan kommunerna för LSS-kostnader. Från år 
2006 har de kommuner som haft vårdplaceringar i 
andra kommuner upphört med betalningen för 
dessa. Effekten blev att den kommun där dessa bor 
istället numera har med kostnaden i underlaget för 
den ekonomiska utjämningen. Från år 2009 slopa
des det s k koncentrationsindex som varit en pa
rameter i beräkningen av utjämningen. För Sävsjös 
del innebar detta att utjämningsbidraget, av det 
skälet, ökade med cirka tre miljoner kronor. 

Regeringen har tillsatt en kommitte som ska se 
över hela LSS-utjämningssystemet och föreslå för
ändringar, i september 2008 presenterades resul
tatet, därefter har det varit ganska tyst. 



KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Kommunal fastighetsavgift 
Från år 2008 har den statliga fastighetsskatten 
avskaffats och istället har införts en kommunal 
fastighetsavgift. Avgiften för småhus är 6.000 kro
nor, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet. Avgiften 
indexeras genom att knytas till inkomstbasbelopp
pets förändring. 
Intäkterna för kommunerna har ökat med 12 mdr 
kronor. Motsvarande inkomstminskning för staten 
regleras genom att den befintliga regleringsposten 
mellan kommunerna och staten reduceras med 12 
mdr kronor (1.316 kronor per invånare). År 2008 
fick alla kommuner en fastighetsavgift som mots
varar samma belopp (1.316 kr/inv). Därefter kom
mer justeringen av den verkliga fastighetsavgiften 
att regleras direkt mot respektive kommun. Under 
2009 genomförs en ny taxering av småhus vilket 
beräknas innebära att den kommunala fastighets
avgiften ökar. Motsvarande ökningar kommer inte 
att ske under åren 2017-2019. I detta budgetför
slag beräknas fastighetsavgiften medföra oföränd
rade intäkter åren 2017-2019. 

Förändringar från 2016 till 2017 
Beräkningarna i budgeten för 2017-2019 bygger på 
uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i april 2016. 

En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i 
förhållande till SKLs och SCB:s beräkningar. SKL 
räknar med 11 366 invånare 2017 (folkmängden i 
november 2015 uppräknad med den genomsnitt
liga förändringen i riket). Detta budgetförslag är 
räknat efter 11 300 invånare. Kommunalskatt och 
kommunalekonomisk utjämning år 2017 erhålls 
utifrån invånareantalet den 1 november 2016. För 

åren 2018 och 2019 beräknas skatt, statsbidrag och 
utjämning efter 11 350 respektive 11 400 invånare. 
Varje invånare innebär i skatteintäkter och kom
munalekonomisk utjämning med cirka 50 tkr per 
år. 
I budgetpropositionen 2016-09-20 finns det med 
förslag om att tillföra 10 miljarder extra till kom
muner och landsting. I senaste beräkningen inne
bär det för Sävsjö kommun 2017 och 2018 årligen 
24,5 mkr i extra skatteintäkter och för 2019 19,8 
mkr. 
I vår skatteberäkning finns dessa medel med, trots 
att de ännu inte är beslutade, men vi bedömer det 
säkert att den statliga budgeten för 2017 kommer 
att beslutas i riksdagen. 

SKL lämnar i april 2016 följande prognos avseende 
uppräkning av skatteunderlaget i riket: 

År 2016 
År 2017 
År 2018 
År2019 

+5,0%
+5,2 % 
+4,3% 
+4,3%

I dessa uppräkningsfaktorer ingår justeringar för 
skatteeffekter vid omläggning av rutiner, grundav
drag, beskattning av pensioner m m. 

Taxeringen av inkomsterna för år 2015 beräknas 
bli klara i slutet av november 2016. 

Utveckling 2018 och 2019 med utblick 2020 
Efter införandet av förändrade inkomst - och 
kostnadsutjämningen från 2015 kan vi inte se 
några större förändringar av intäkter från skatter 
och utjämningssystem. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

Ars- Prognos 

Bokslut budget Bokslut Förslag Förslag Förslag 

Belopp i tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Kommunalskatt 415 325 437 777 455 268 469 876 487 731 

Avräkning kommunalskatt -367 -939 -3 424

Extra medel kommunsektorn 22 097 22 097 15 780 

Mellankommunal utjämning 690 415 140 0 0 

lnkomstutjämning 134 814 140 000 149 149 147 595 149 876 

Kostnadsutjämning 23 385 30 071 28 499 28 625 28 751 

Regleringsbidrag/-avgift -429 -320 101 -1 826 -3 024

Strukturbidrag 1 153 0 0 0 0 

lnförandebidrag 0 0 0 0 

LSS-utjämning 8 292 10 065 16 600 16 673 16 747 

Tillfälligt konjunkturstöd 

Kommunal fastighetsavgift 18 225 18 231 18 365 18 365 18 365 

NETIOINTÄKT 6010 88 63 5 300 0 6 86 7 95 701 40 5 714 22 6 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Finansförvaltning 

Finansiella kostnader och intäkter 

Verksamhetsområden 
Finansiella intäkter och kostnader. 

Beskrivning av verksamheten 
Kommunens finansförvaltning skall genom effektiv 
och affärsmässig hantering sträva efter att opti
mera räntenettot med hänsyn till fastställda före
skrifter beträffande säkerhet, betalningsberedskap 
m m. 
Den externa läneskulden är för närvarande (sept 
2016) 86,5 mkr. 

Längfristig utlåning sker i vissa fall efter särskilda 
beslut av kommunfullmäktige. 

För närvarande är medelräntan för kommunens 
hela lånestock -0,16 % (sept 16). Hela kommunens 
lånestock har s.k. rörlig ränta (ränteomskrivning 
var tredje månad). När kommunen överlåter VA
verksamheten till Sävsjö Energi AB kommer hela 
lånestocken att kunna amorteras. 

För att möta svängningar i likviditeten finns ett 
avtal tecknat med banken om en kortfristig kredit 
på 40 mkr. Denna s k checkkredit är gemensam 
med de kommunägda bolagen. 

Förändring av verksamheten från 2017 till 2018 
När kommunen överlåter VA-verksamheten till 
Sävsjö Energi AB finns möjligheter att amortera 
hela lånestocken. 

För år 2017 föreslås att kommunens totala låneram 
ska uppgå till maximalt 150 mkr, d v s  en oföränd
rat i förhållande till nuvarande nivå. 

V idare föreslås att checkräkningskrediten förblir 
oförändrat 40 mkr. 

Den interna krediten till de kommunägda bolagen i 
koncernkontosystemet beslutas av kommunstyrel
sen. För närvarande gäller följande krediter: 
Sävebo AB 6 mkr 
AB Sävsjö Industribyggnader 10 mkr 
SavManAB 3 mkr 
Smålands Bredband AB 0,3 mkr 
Sävsjö SkytteCenter ek.för 0,7 mkr 

2010 infördes en avgift för de av kommunen 
helägda bolagen, så kallad borgenslimit som idag 
uppgår till 0,4 %. Denna baseras på den vid årets 
början gällande maximala gränsen för kommunal 
borgen, Betalning ska ske varje år under januari 
månad. 

----- Ekonomi i sammandrag-----

An,. 

Boblut budget 

Belopp I tkr 2015 2106 

Kostnader 1 982 2 346 

Intäkter -2 991 -1950

NETTOKOSTNAD -1 009 396 

Kostnader 

Räntor på 
lån 

75% 

Förlust på 

____ fordringar 

�wi� 

7% 

18% 
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Procnos 

8oblut 

2016 

601 

-41 60 

-3 559 

F6rslag F6rslag F6rslac 

2017 

610 

-2 445 

-1 835

Intäkter 

Borgens
avgift 
91% 

2018 2019 

710 710 

-2 445 -2 445 

-1735 -1735

Övriga 
räntor mm 

äntor 4% 
likvida 

medel 5% 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunledningskontoret 

I nvesteringsbudget 

Anslag 
Total tom 

Belovv i tkr invest. 2016 

1. Kommunstyrelsens anslag för 1 250 0 

mindre investeringar

2. Årligt reinvesteringsanslag 500 0 

kommunledningskontoret

3. Ramanslag 500 0 

förnyelseinvesteringar inom
Utvecklingsavdelningen

4. Grön 700 0 

infrastruktur /laddstationer
5. Exploatering områden för 3900 1 900 

bostäder. 

6. Exploatering av nya 13600 1 600 

industriområden.

7. Omb av stationsområde i 6 000 0 

Sävsjö etapp 2. 

8. Aktvitetshus/park 1 000 0 

9 .  Ge-väg mot Källeryd. 2000 0 

10. Växlar Stg-terminalen. 40 000 0 

11. Ny dragning av väg 761 i 22000 250 

Sävsjö samt cirkulationsplats
mot väe: 127. 
12. Lona-områden 1 000 0 

13. GC Rörvik 5 000 0 

14. Centrumförnyelse 1750 0 

1 5. Verksamhetssystem 750 0 

SUMMA 99 950 3750 

Beskrivning: 

1. Kommunstyrelsens anslag för mindre
investeringar
Kommunstyrelsens ärliga anslag för mindre
investeringar. Under löpande verksamhetsår
framkommer emellanåt behov av mindre inve
steringar som inte varit kända vid behandling
en av årsbudget. I många fall avser dessa
mindre fastighetsförvärv i samband med fas
tighetsförbättringar. Investeringar upp till 30
tkr i varje enskilt fall beslutas av kommunche
fen. Över denna nivå beslutar kommunstyrel
sens utskott för allmänna och tekniska ären
den.

2. Årligt reinvesteringsanslag kommun
ledningskontoret.
Årligt anslag för utbyte av möbler, teknisk ut
rustning med mera i sammanträdesrum, foaje

Budget Budget Plan Plan Plan 
Återstår 2017 2018 2019 2020 2021 

1 250 250 250 250 250 250 

500 100 100 100 100 100 

500 100 100 100 100 100 

700 350 350 0 0 0 

2 000 500 500 500 500 0 

12 000 1 500 5 000 5 000 500 0 

6 000 0 3000 3000 0 0 

1 000 250 250 250 250 0 

2 000 0 0 1 000 1 000 0 

40 000 0 0 0 

:.!1750 0 0 3000 3000 4750 

1 000 250 250 250 250 0 

5 000 3000 2000 0 0 0 

750 750 0 0 

750 750 0 0 

95 200 7 800 11 800 13450 5 950 5 200 

och andra gemensamma utrymmen i kom
munhuset Sävsjö. 

3. Ramanslag förnyelseinvesteringar
Ett ärligt ramanslag om 100 tkr för förnyelse
investeringar. Anslaget ska även kunna använ
das vid utredningar och projekteringar av
större investeringsprojekt. Fördelning av an
slaget beslutas av chefen för utvecklingsavdel
ningen.

4. Grön infrastruktur/laddstationer
Avser investeringar i första hand för laddstat
ioner för elfordon samt även utveckling bio
gasanläggning/tankställen/ skyltning mm. Me
del som syftar till åtgärder inom området in
frastruktur som kan få medfinansieringsstöd
genom "klimatklivet".
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5. Exploatering av nya områden för bo
städer
I Sävsjö kommuns översiktsplan 2012 och i
Tillväxtplan 2011-2015 anges att en exploate
ringsbar detaljplan för villa- och fritidshusbe
byggelse ska framställas varje år framöver. De
första åren bör detta klaras inom den kommu
nala markreserven men därefter krävs tillköp
av mark.

Under 2015 har planarbete påbörjats för ett 
nytt villaområde vid Eksjöhovgård, benämnt 
"Eksjöhovgårdsängen". Exploatering av områ
det bedöms inledas under höst 2016. Förbere
dande utredningar har genomförts, som t ex 
bullerutredning och gestaltningsprogram. En s 
k åtgärdsvalsstudie pågår i samråd med Trafik
verket. Planförslaget har antagits. 

Åtgärdsvalsstudien har inneburit att en trafik
säker ge-passage i plan byggs, i samarbete mel
lan Trafikverket och Sävsjö kommun, inom 
befintligt vägområde. Avtal kommer att slutas 
med Trafikverket mitten av 2016. 

I investeringsbudgeten för 2016 har projektet, 
beträffande ny ge-passage placerats in för utfö
rande tidigast 2020 och då som tunnel om en 
kostnad om 4 mkr. Ge-passagen bedöms kosta 
ca 250-300 tkr och kommer medfinansieras till 
50% av Trafikverket. Projektet inryms därför i 
expl av nya bostäder. 

Enligt uppdrag av kommunstyrelsens utskott 
har samhällsbyggnadsenheten fått i uppdrag 
att detaljplanlägga två områden i anslutning 
till Tällevadsområdet i Sävsjö. I investerings
budgeten har ett av dessa projekt placerats in 
för utförande under 2017/18 (Västra Tällevad), 
efter Eksjöhovgårdsängen. 
I övrigt förekommer diskussioner med privat 
exploatör om ny villabebyggelse vid Slättsjön i 
Vrigstad. Exploateringsavtal för nya tomter vid 
Slättsjön kommer ev att upprättas. Detta 
ärende bör därför behandlas med förtur. 

6. Exploatering av nya industriområden
I Sävsjö kommuns Utvecklingsstrategi anges 
att i genomsnitt 4 ha industrimark per år ska 
förvärvas. 

Under 2013 genomfördes en förstudie för plan
läggning av ett nytt handels- och industriom
råde söder väg 127 och väster om Södra Stam
banan. Området omfattar ca 50 ha. 

Större delen av området har förvärvats av Säv
sjö kommun under 2014. Detaljplanläggning 
har delvis påbörjats under 2015. Området är 
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arealmässigt stort och många utredningar 
måste genomföras, t ex arkeologisk utredning, 
grundförutsättningar mm. Dessutom krävs 
ingående diskussioner med Trafikverket kring 
finansiering av cirkulationsplats med väg 127 
och flyttning av väg 744. Bedöms att investe
ringar kommer att krävas främst 2018-2019 då 
detlajplaner och arkeologni är utrett. 

I avvaktan att kunna exploatera ovan nämnda 
område pågår under 2016 planläggning av 
Sävsjö Hjärtnäs 2:3 i anslutning till Södra In
dustriområdet. Förhoppningsvis kommer detta 
leda till ca 5-6 ha ny industrimark kan planläg
gas. 

I investeringsbudgeten har kostnaden för en 
utvidgning av Södra Industriområdet, enligt 
förslag ovan, lagts in 2016/17 medan exploate
ringen av nytt handels- och industriområde 
öster om Södra Stambanan lagts in 2020 och 
framöver. 

7. Ombyggnad av stationsområde i Säv
sjö - etapp 2
Syftet med projektet är att få bättre och be
kvämare kollektiva resmöjligheter. En anpass
ning för funktionshindrade resenärer är också 
nödvändig. 

Under 2012 genomfördes etapp 1 som omfat
tande anpassning och förnyelse av bussangö
ring mm. Denna etapp finansierades av Trafik
verket och Sävsjö kommun gemensamt. 

Etapp 2 omfattar hissar, båda sidor befintlig 
gångbro, samt inbyggnad av trappor och pas
sage över järnvägen. Projektet förutsätter sam
finansiering med Trafikverket. Kostnad be
dömd till ca 11 mkr. 

Projektet har i investeringsbudgeten planerats 
in 2018/19 med förutsättning att Trafikverket 
finansierar ca 30 -50 % av kostnaden. Räknat 
att Trafikverket går in med 5 mkr och kommu
nen 6 mkr. 

8. Aktivitetshus/ aktivitetspark
Kultur- och fritid har i uppdrag att se över 
möjligheterna till ett "aktivitetshus. Avser inve
steringar för att utveckla aktivitets- och lekmil
jöer i hela kommunen. 

9. Gång- och cykelväg till Källeryd
En ge-väg från Sävsjö tätort till Källeryd via 
Vallsjö kyrka har länge diskuterats. Trafikver
ket har väghållaransvaret för aktuell vägsträcka 
och är medvetna om problemet med bristande 
säkerhet för de oskyddade trafikanterna på 
denna typ av väg. Samtidigt konstaterar man 
att verkets resurser är mycket begränsade och 
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att ett utförande av förslaget kräver en kom
munal finansiering till övervägande del. 

Projektet har placerats in 2019/20. Hänger 
mycket på hur exploatering och fastighetsbild
ning vid Vallsjön fortskrider. 

10. Växlar mot Södra Stambanan vid
Stockarydsterminalen
Projektet förutsätter samfinansiering med
Trafikverket, Stockarydsterminalen AB och
Stora Enso AB m fl. Behovet av södergående
trafik, som beskrivs i Tillväxtplan 2011-2015, 
till och från terminalen i Stockaryd är stort.

En funktionsutredning genomfördes under 
slutet av 2012 enligt avtal som träffades mellan 
Trafikverket och Sävsjö kommun. Utredningen 
pekar mot kostnader i nivån 40 - 47 miljoner 
kronor. 

11. Ny dragning av väg 761 i Sävsjö samt
cirkulationsplats mot väg 127
Förslaget beskrivs i förstudie "Ny anslutning av
väg 761 till väg 127 och nytt handels- och indu
striområde", daterat 2012-12-28. Förstudien
har fastställts av kommunfullmäktige och un
der 2014 genomfördes markförvärv. Kommer
att genomföras parallellt med Mäjensjöområ
dets exploatering.

Projektet omfattar en flyttning av väg 761 i 
anslutning mot väg 127. I stället för att trafiken 
går, som idag via Hjärtlandavägen, föreslås att 
en ny väg byggs väster om Södra Stambanan 
och ansluts med cirkulation till väg 127. Befint
lig bro över järnvägen vid Aleholm bedöms 
kunna utnyttjas. 

Förslaget öppnar upp möjligheter för ny indu
strietablering väster om järnvägen samt bra 
annonslägen för handel mot väg 127. 

I investeringsplanen har projektets fysiska 
genomförande lagts in tidigast 2020. Total
kostnaden för ny väg, cirkulationsplats och 
exploatering av nytt handels- och industriom
råde har i förstudien beräknats till ca 44 miljo
ner kronor. Trafikverkets medverkan till sam
finansiering beträffande flyttning av väg 761 
och cirkulationsplats på väg 127 påverkar själv
fallet Sävsjö kommuns kostnad. I planen har 
därför Sävsjö kommuns kostnad uppskattats 
till 50 %. 

12. Lona-områden
Syftar till lokala naturvårdssatsningar i samar
bete med Länsstyrelsen genom medfinansie
ring. Exempel i stil med Djupadals broar och
fornlämningen i anslutning till Sa indområdet.
I Sävsjö finns stor potential att lyfta fram at-
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traktiva friluftsområden i betydligt större om
fattning än vad som gjorts tidigare. Kommu
nen kan i samverkan med lokal initiativ och 
drivkrafter samverka till attraktivitet, tä
tortsnära natur och tillgången till denna. 

13. GC-väg Rörvik.
Vägplan och bygghandlingar kommer att tas
fram under 2016 och 2017. Mycket otydligt
ännu vad åtgärden kommer att kosta. I vägpla
nen avses att åtgärden delas upp i två etapper.
Etapp 1 den mest kritiska utmed sjön och kur
van i Rörvik, Etapp 2 som en fortsättning på
ge-väg till korsningen där man viker av mot
Stockaryd. Bedömning att byggnation kan på
börjas som tidigast under 2018 till en total
kostnad av 5 mkr.

14. Centrumförnyelse

15. Verksamhetssystem
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lnvesteringsbudget fastighet 

Anslag 
Total to m 

invest. 2016 Återstår 
Belovv i tkr 

1. En förskola med 3 avd i 12 000 0 12 000 

Sävsjö
2. Hägneskolan två 3500 3500 
' 

3. Hofgårdsskolan 1 200 1 200 

hemkunskapssalar
4. Nytt gruppboende 6 0 0 

platser + 3 extra lgh samt
kortidsboende/ / ej med i
budget beslut tas i
särskild ordning

5. Vallsjöskolan skolgård 300 300 

etapp 2
6. "Arbetsmarknadshus" 5 000 3 000 2 000 

7 .  Rörviks skola och 30 000 30 000 

Stockaryds skola
renovering
8. Renovering tak 800 800 

Hovgårds skola

9. Aleholmskolans entre 4200 4200 

10.Utbyggnad 500 500 

Vallsjöskolans kök

11. Centralkök utredning 200 200 

12. Ringgårdens kök 500 500 

13. Samlade 12500 12500 

investeringsmedel
fastighet
Summa 70700 3000 67 700 

Beskrivning: 

1. Förskoleavdelningar Sävsjö
Av förskolekön att döma och med anledning av
det eventuella avskaffandet av
vårdnadsbidraget ser barn- och
utbildningsförvaltningen ingen annan lösning
än en nybyggnation av 2-3

förskoleavdelningar.

2. T illbyggnad av 2 st
b asrurn,H ägneskolan.

BU-förvaltningen är i behov av att bygga ut 
Hägneskolan med 2 st basutrymmen för att 
klara att ta emot det stigande elevantalet. 
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Budget Budget Plan Plan Plan 

2017 2018 2019 2020 2021 

6000 6000 

3500 

600 600 

300 

2000 

7500 7500 7500 7500 

800 

100 4100 

500 

200 

500 

2500 2500 2500 2500 2500 

16400 20 700 10 600 10 000 10 000 

3. H emkunsk apssalar Hofgårdsskolan
Dagens salar behöver renoveras.
Köksinredning samt maskiner och ytskikt. En
fräsch och väl fungerande lektionssal går att
använda inte bra till skolans verksamhet utan
även som mötesplats/kurslokal för andra
grupper inom samhället.

4. Gruppboende med sex platser samt
tre extra lägenheter

Socialförvaltningen har krav på sin verksamhet 
att erbjuda denna boendeform. De boende som 
finns idag är sprida inom kommunen och har 
färre antal platser. Dagens krav på antal 
boende inom samma fastighet har ökat och ger 
möjlighet till personalsamordning. Tre extra 
lägenheter som ligger i närheten för att kunna 
få hjälp om man behöver. Vid byggnation av 

Plan 

2022 

0 
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detta nya gruppboende kan externt förhyrda 
lokaler för ändamålet sägas upp. 

5. Vallsjöskolans skolgård, etapp 2
Sommaren 2015 byggdes skolgården om. I
denna etapp ingick inte översyn cykel- och
bilparkering samt uppfräschning av buskage
och land, detta ligger i etapp 2.

6. Arbetsmarknadshus Yxan 1, Sävsjö.
Socialförvaltningen är i behov av ett nytt
arbetsmarknadshus. Här har tilldelats 3 ooo
för utbyggnad av g:a företagshälsan i 2016 års
budget.

7. Samprojektering Stockaryd och
Rörvik skola och ombyggnation Rörviks
skola
För att anpassa skollokalerna till modernare
arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för
personal och elever så behöver det genomföras
en ombyggnation. Att byta fönster och
ventilation ger energieffektivare lokaler och
minskar driftskostnader och miljöpåverkan.

8.Renovering tak Hofgårdsskolan
Taket på B huset på Hofgårdskolan är i stort
behov av att läggas om då vi har problem med
in läckage.

9. Ombyggnad Aleholms entre
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För att skapa en attraktivare skolmiljö och öka 
sökantalet till Sävsjö kommuns gymnasieskola 
behöver entren byggas om och göras mer 
välkomnande samt skapa en bättre mötesplats 
för elever. 

10. Tillbyggnad Vallsjöskolans kök
Tillagningsköket på Vallsjöskolan är planerat
för ca: 400 portioner och idag lagas det ca: 650 

portioner. När nu skollokalerna utökas medför
detta tillagning av ännu fler portioner. Detta
innebär att köksytan är förliten och att en
säker arbetsmiljö ej upprätthållas.

11. Utredning nytt centralkök
Om socialförvaltningen ska lämna hela
byggnaden i de förhyrda lokalerna av
Landstinget på Högliden har Landstinget för
avsikt att riva byggnaderna. Detta medför att vi
måste titta på att bygga ett nytt centralkök på
någon ny plats.

12. Renovering Ringgårdens kök.
Mottagningsköket på Ringgården renoverades
inte vid ombyggnationen 1992 och är dagsläget
i stort behov av utbyte av ytskikt mm.

13. Mindre reinvesteringar fastighet.
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lnvesteringsbudget gata och park 

Anslag 
Total tom 

Belopp i tkr lnvest. 2016 Återstår 

1. Exploatering 4 500 2 000 

Eksjöhovgårdsängen

2. Exploateringskostnader 2400 

södra industriområde Il

3. Exploatering Tällevad 3000 

4. Fordonsinvesteringar 5 000 

5. Samlade 17 500 

investeringsmedel gata/park

Summa 32400 2 000 

Beskrivning: 

1. Exploatering Eksjöhovgärdsängen
Nybyggnad av lokalgata, gatubelysning och
parkområde utifrån samhällsbyggnads
gestaltningsprogram framtaget 2015,

2. Exploateringskostnader Södra
industriomr Il
Detta investeringsprojekt administreras av
samhällsbyggnadsavdelningen i dagsläget.

3. Exploatering Tällevad
Nybyggnation av gator på detaljplanerad mark
Tällevad 2 och 3.

4. Fordonsinvesteringar
Avser utskottets årliga investeringsanslag till
samtliga maskiner och fordon inom utskottets
alla verksamheter. Gata/park har en
åldersstigen fordonspark. Fordonen uppfyller
ej miljökrav för lastbilar enligt EURO
klassificeringen eller entreprenadmaskiner

2 500 

2400 

3 000 

5 000 

17 500 

30400 
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Budget Budget Plan Plan Plan 

2017 2018 2019 2020 2021 
2 500 

2 000 200 200 

3000 

1000 1000 1000 1000 1000 

3500 3 500 3500 3 500 3 500 

9000 7700 4 700 4500 4500 

enligt avgaskrav. När Sävsjö kommun 
upphandlar avtal med maskiner till våra 
tjänster/entreprenader ställer vi krav som vi 
själva inte kan upprätthålla. I strategin för 
hållbar utveckling i Sävsjö kommun hänvisas 
det till gällande upphandlingspolicy ang. 
hållbara transporter; "Fordon som anskaffas 
ska motsvara Trafikverkets definition av 
miljöbil/fordon enligt Förordning (2004:1364) 
och kriterier fastställda av Svenska 
Miljöstyrningsrådet. 
Förvaltningen leasar personbilar samt mindre 
transportfordon enligt kommunens riktlinjer. 

5. Samlade investeringsmedel
Fördelas mellan beläggningsåtgärder, 
trafiksäkerhetsåtgärder, nybyggnation gång-
och cykelvägar, utbyggnad belysning, 
reinvestering parkytor, 
tillgänglighetsanpassade lekplatser och andra 
nödvändiga reinvesteringar. 

Plan 
2022 

(J 
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lnvesteringsbudget kommunal service 
Anslag 

Total tom Budget Budget Plan 

Belopp i tkr invest. 2016 Återstår 2017 2018 2019 

1. Årligt ramanslag 3 000 3000 600 600 600 

serviceenhet

Summa 3000 0 3000 600 600 600 

Beskrivning: 

1. Årligt ramanslag
Avser ett årligt anslag för utbyte av utrustning som
antingen är utsliten eller är olämplig ur arbetsmiljösynpunkt och införskaffande av mat
transportskåp, städmaskiner samt utbyte av porslin, bestick och möbler i skolmatsalar.
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Plan Plan Plan 

2020 2021 2022 

600 600 

600 600 I 



Barn- och utbildningsnämnd 

lnvesteri ngsbudget 

Anslag 

Total tom Budget Budget Plan Plan Plan 

Belopp i tkr lnvest. 2016 Återstlr 2017 2018 2019 2020 2021 

1. IICT -investeringar 12 000 2 000 

2. Årligt ramanslag för 1550 50 

mindre investeringar
3. Inventarier till 7000 1 000 

förskolor och skolor 
4. Uppgradering av 2 500 500 

skolgårdar 
5. Aleholm 3 000 500 

industritekniska 
programmet 
6. Hofgärd- 0 0 

hemkunska pssal 
7. Förskole - 0 0 

särskoleutbyggnad 
Summa 26050 4050 

Beskrivning: 

1. IKT-investeringar
Att skriva sig till läsning för våra elever i de
första årskurserna (7-9 är) kräver en dator (1-
pad) per elev. Kostnaden för detta är 500 tkr
eer år.
Overgä till att leasa datorer för gymnasiet är
nödvändigt. Kostnad går i dagsläget ej att
förutse och ersätter då ärliga inköp
motsvarande 800 tkr per är. Underhåll och
byte med övergång till leasing av övriga datorer
och IT- utrustning kostar 1 ooo tkr per är.
Den nationella strategin för skolans
digitalisering kommer sannolikt att kräva
ytterligare 1 500 tkr - 2 ooo tkr per är med
start 2018. 

2.Årligt ramanslag för mindre
investeringar
Under året uppkommer ofta situationer med
akut behov av mindre investeringar. Det kan t
ex gälla åtgärder som påkallas av förbättringar
av den fysiska arbetsmiljön.

3. Inventarier till f'örskolor och
skolor
Möblemang och övriga inventarier i våra
förskolor och skolor är till åren kommen och
behöver i en högre takt fortsätta att bytas ut.
Teknisk utrustning i våra praktiska lokaler har

10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

1500 300 300 300 300 300 

6000 1200 1200 1200 1200 1200 

2 000 0 500 500 500 500 

2500 500 500 500 500 500 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

22000 4000 4500 4500 4500 4500 
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höga säkerhetskrav och till detta behövs också 
en uppdatering. Till detta behövs en ärlig 
investering. 

4. Uppgradering av skolgårdar
Flera av kommunens skolgårdar är nedslitna
och stimulerar inte till kreativ lek och lärande.
Detta var något som också påtalades i
kampanjen ''Vad tycker du"? Under 2015 har
en inventering gjorts och den visar på behovet
av ett ständigt utbyte av gammal och sliten
utrustning där barnens säkerhet måste
prioriteras.

5.Aleholm
Industritekniskt program, uppdatering av
maskinell utrustning med tillhörande
säkerhetsinvesteringar 500 tkr.

6. Hofgårdsskolan
Stort behov av renovering av
hemkunskapssalarna. Lokalerna kan också
komma att nyttjas för "Det goda äldrelivet".
Tekniska kontoret tar med detta
investerings behov.

7. Förskoleutbyggnader /särskoleut
byggnad
Samordning har skett med Tekniska kontoret

Plan 

2022 

0 



Socialnämnd 

lnvesteringsbudget 
Anslag 

Total tom 
Belopp i tkr lnvest. 2016 

Årligt inv anslag soc 9 850 5 650 

Data/teknik 5 600 2 350 

Tekniska hjälpmedel 2 500 750 

Inventarier hemsjukvården 1275 775 

Hjälpmedel brukare 300 150 

Inventarier ersättningsboende 2 300 400 

21825 10 075 

Beskrivning: 

1. Årligt ramanslag för mindre investeringar
a) Sängar och madrasser
Inköp av ca 10 höj- och sänkbara sängar
årligen för utrangering och nyanskaffning för
att säkerställa arbetsmiljön för vårdpersonalen
på särskilt boende och i ordinärt boende. Inköp
av ca 10 madrasser av olika slag för utbyte och
för att undvika trycksår.
b) Inventarier inom verksamheterna
Inom de olika verksamhetsområdena finns
behov av förnyelse och utbyte här avses mindre
möbelinköp , porslin och annat husgeråd för
att öka trivseln på de olika boendena.
c) Kontorsmöbler
Flera kontorsmöbler måste bytas för att skapa
bättre arbetsmiljö.

2.Data/teknik
Verksamheten har en flerårsplan för utveckling 
av socialtjänstens IT-stöd. Kontinuerlig 
förnyelse av förvaltningens dataarbetsplatser 
bedöms nödvändig för att klara underhåll av 
befintlig utrustning. Behovet är stort att även 
fortsätta utbyggnad av IT i verksamheten då 
flera personalgrupper saknar tillgång till 
datorer i nuläget. Procapita måste 
vidareutvecklas för att klara de 
dokumentationskrav som föreläggs 
socialtjänsten. Arbetet med den nationella IT
strategin är ett arbete som pågår. 
Sammantaget kan man konstatera att det 
under de kommande åren kommer pågå ett 
stort utvecklingsarbete inom IT när det gäller 
socialtjänsten som kommer att medföra ökade 
kostnader. 

Budget Budget Plan 
Återstår 2017 2018 2019 

4200 1200 1 000 1 000 

3 250 650 650 650 

1 750 350 350 350 

500 100 100 100 

150 150 

1900 500 400 1 000 

11 750 2 950 2 500 3100 

3. Tekniska hjälpmedel inom äldre- och
funktionshinder

Plan 
2020 

500 

650 

350 

100 

1600 

Behov av tekniska hjälpmedel ökar eftersom 
det blir allt kortare vårdtider inom 
slutenvården. Människor väljer att bo kvar 
hemma längre. Kommunen har ett större 
åtagande vad gäller personer inom 
habiliteringen. Personlyftar används till 
personer för att bibehålla funktionerna så 
länge som möjligt. Det finns behov att köpa in 
gåbord med elfunktion. 
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4. Inventarier, hemsjukvård
För att kunna bedriva god och säker hälso- och 
sjukvård finns behov att förnya och byta ut vad 
gäller sjukvårdprodukter. 

5. Hjälpmedel brukare
Efterfrågan på kognitiva hjälpmedel ökar i takt 
med att fler personer med diagnoser får 
möjlighet att klara av sin vardag om 
kommunen förskriver hjälpmedel som ökar 
möjligheten till ett självständigt liv. 

6. Inventarier - ombyggnad
gruppboende funktionshinder;
ersättningsboende äldre
Inköp och utbyte av inventarier i samband med
ombyggnationen av boende inom
funktionshinderomsorgen.
Inköp och utbyte av inventarier i samband med
att Högliden läggs ner och får möjlighet att
flytta in sin verksamhet i andra/ nya lokaler.

Plan 
2021 

500 

650 

350 

100 

1600 



Kultur- och fritidsnämnden 

I nvesteri ngsbudget 

Anslag 

Total tom Budget Budget Plan Plan Plan 

Belopp i tkr lnvest. 2016 Återstår 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Reinvesteringar KoF 1500 300 

2. Utveckling familjebadet 75 

3. Meröppet bibliotek 30 

4. Hovgårdsvallen värmesystem 400 200 

5. E-tjänster booking och bidrag 200 

6. Elljusspåren byte av belysning 750 375 

7. Allaktivitetshus 100 

8. Hofgårdsvallen, omklädningsrum 1500 

9. Byggnation skateboardpark 1500 

10. Allvädersbanor 5 050 250 

11. Familjebadet byte av belysning 100 

12. Ventilation familiebadet 3150 2 350 

Summa 14 355 3 475 

1. Reinvesteringar KoF
För att även i fortsättning kunna bibehålla en 
god standard på kommunens olika
anläggningar finns årligen ett behov av att
genomföra ett antal reinvesteringar, vilka inte
inryms inom driftbudgeten.

2. Utveckling Familjebadet
Förstudie kring utveckling av familjebadet.
Ingen påverkan på driftkostnader.

3. Meröppet Bibliotek
Förstudie kring Meröppet bibliotek vilket
innebär att bibliotekslokaler kan hållas öppna
och tillgängliga utan bemanning. Förstudien
påverkar ej driftkostnaden.

4. Hofgårdsvallen värmesystem
Den befintliga omklädningsbyggnadens
uppvärmningssystem för duschvatten och
uppvärmning sker genom direktel.
Detta bör bytas till fjärrvärme, som är betydligt
kostnadsbesparande.
Det är möjligt att i etapp 1 installera enbart
fjärrvärmen. I etapp 2 byts byggnadens alla
elradiatorer till vattenburna radiatorer.

5. E-tjänster bokning och bidrag
Uppgradering av boknings- och bidragssystem
för föreningslivet samt boknings- och
kassasystem på familjebadet. Underlättar såväl
hanteringen för tjänstemän och nyttjare. Ingen
påverkan på driftkostnader.

6. Elljusspår byte av belysning
I kommunen finns 4 elljusspår. Fortfarande
finns det kvar nästan 300 kvicksilverlampor
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1500 300 300 300 300 

75 

30 30 

200 

200 200 

375 

100 

1500 750 

1500 

4 800 4 800 

100 

800 800 

11 180 6130 1 050 300 300 

som måste bytas till s.k. energilampor. 
Inventering genomförd 2015. 

7. Allaktivitetshus
En förstudie bör genomföras för att utreda
förutsättningarna för ett allaktivitetshus i
Sävsjö kommun.

8. Hofgårdsvallen omklädningsrum
Omklädningsbyggnaden vid Hofgårdsvallen
byggdes för ca. 40 år sedan. Anläggningen var
anpassad enbart för den fotbolls- och
friidrottsverksamhet som skulle bedrivas vid
anläggningen.

Efter att Sävsjö Ishall byggdes 1989 har 
tillgången till omklädningsutrymmen varit 
underdimensionerade under främst hösten. 

Under denna period utnyttjas den 
gemensamma omklädningsbyggnaden 
samtidigt både av ishockey-, fotbolls- och 
friidrottsverksamhet. Vilket ibland har 
inneburit att omklädningsmöjligheterna inte 
varit tillräckliga för verksamheterna. 

300 

300 

I och med anläggandet av 
konstgräsfotbollsplan inom fritidsområdet 
samt de planerade allvädersbanorna kommer 
antalet aktiva öka, vinter- och sommarhalvår. 
Detta innebär att det behöver byggas 
ytterligare omklädnings- och duschutrymmen 
till verksamheterna, möjligheter finns också att 
renovera omklädningsrum i Sävsjö FF:s 
klubblokal för att nyttja dessa mer. 

Plan 

2022 

0 



Kultur- och fritidsnämnden 

9. Skateboardanläggning
En skateboardpark med inslag av ett flertal
spontanidrotter i Sävsjö Skulle vara ett bra
dagsläget svår att göra. Efterfrågan från barn
och ungdomar bedöms som stor. En
överskådlig undersökning har genomförts
2015. Ytterligare förstudie samt projektering
krävs.

10. Allvädersbeläggning på
friidrottsytor
Nuvarande friidrottsområde är belagt med
kolstybb. Kolstybben innehåller tungmetaller
och skall enligt beslut i
myndighetsförvaltningen saneras senast under
våren 2017.

För att kunna bedriva en modern 
friidrottsverksamhet behöver beläggningen 
bytas till allvädersytor. 

Underhållsbehovet minskar också vid byte av 
banor. Förstudie genomförs 2015. 
Projektering genomförs hösten 2016. 

komplement till den föreningsdrivna 
verksamheten. Kostnadsberäkningen är i 

11. Familjebadet byte av belysning
För att sänka energiförbrukningen i
anläggningen samt av miljömässiga skäl
behöver kvicksilverbelysning bytas ut på flera
ställen till lågenergibelysning.

12. Familjebadet ventilation
De 2 ventilationsanläggningarna i
Familjebadet har under de senaste åren
periodvis varit ur funktion både längre och
kortare tid. Vilket har inneburit
flera kostsamma reparationer, mycket dålig
arbetsmiljö för personalen samt att byggnaden
tar skada av den undermåliga ventilations
anläggningen.

Ventilationsanläggningarna är den 
ursprungliga som funnits i Familjebadet sedan 
anläggningen invigdes hösten 1990. Ny 
ventilation påverka energiförbrukningen 
positivt. 
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Myndighetsnämnd 

I nvesteri ngsbudget 

Anslag 
Total tom 

Belopp i tkr lnvest. 2016 Återstår 
1. Årligt
2. Servicebil
3. Båt+ släp 2017
4. Terränghjuling
5. Släck/ räddn.fordon
6. Motorspruta x 2
7. Ärendehanteringssystem

8 .  Div utrustning 
Summa 

Beskrivning: 
1. 
Årligt investeringsanslag 

3 300 550 
400 
60 

140 
7 000 
580 

1000 

550 
13 030 550 

Årliga investeringsanslag för reinvesteringar 
och mindre nyinvesteringar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

2. 
Servicebil 
Servicebil ska bytas ut 2018 enligt 
fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
det sällan lönar sig att reparera och underhålla 
för länge på gamla fordon. Ofta överstiger 
kostnaderna för service och reparationer den 
kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en 
nyinvestering. Föreslår därför utbyte av denna 
bil. Denna bil kan eventuellt upphandlas via 
leasing. 

3. 
Båt+ släp 
Båt+ släp ska bytas ut 2017 enligt 
fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
det sällan lönar sig att reparera och underhålla 
för länge på gamla fordon. Ofta överstiger 
kostnaderna för service och reparationer den 
kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en 
nyinvestering. Föreslår därför utbyte av detta 
fordon. 

4. 
Terränghjuling 
Terrängfordon ska bytas ut 2018 enligt 
fordonsplanen. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
det sällan lönar sig att reparera och underhålla 
för länge på gamla fordon. Ofta överstiger 
kostnaderna för service och reparationer den 
kapitaltjänstkostnad som uppkommer vid en 
nyinvestering. Föreslår därför utbyte av detta 
fordon. 

2 750 
400 
60 

140 
7 000 
580 

1000 

550 
12480 

Budget Budget Plan Plan Plan 
2017 2018 2019 2020 2021 

550 550 550 550 550 
400 

60 
140 

7 000 
580 

1000 

550 
1 160 2 090 8 130 550 550 

5. 

Släck/räddningsfordon 
Släck/räddningsfordon i Sävsjö och Stockaryd 
ska bytas ut 2019 enligt fordonsplanen. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att det sällan lönar 
sig att reparera och underhålla för länge på 
gamla fordon. Ofta överstiger kostnaderna för 
service och reparationer den kapitaltjänst
kostnad som uppkommer vid en nyinvestering. 
Föreslår därför utbyte av dessa bilar. 

6. 
Motorspruta 
Motorspruta i Sävsjö och Stockaryd ska bytas 
ut 2019 enligt fordonsplanen. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att det sällan lönar 
sig att reparera och underhålla för länge på 
gamla fordon. Ofta överstiger kostnaderna för 
service och reparationer den kapitaltjänst
kostnad som uppkommer vid en nyinvestering. 
Föreslår därför utbyte av dessa motorsprutor. 

7. 
Handläggarstöd Miljö- och byggenheten. 
Miljö- och byggenheten har i dagsläget ett 
"hemmasnickrat" ärendehanteringsstöd för sin 
dagliga verksamhet. Upphovsmakaren av 
handläggarstödet går i pension inom snar 
framtid, vilket innebär att enheten inte har 
någon som utvecklar och ger support av stödet. 
Miljö- och byggenheten har behov av att 
implementera ett nytt ärendehanterings
system, särskilt anpassat för behoven hos en 
miljö- och byggförvaltning, senast under 2018 
för att säkerställa den dagliga driften. 
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Myndighetsnämnd 

8. 

Div. utrustning. 

Förändringar i årligt investeringsanslag enligt 
"Räddningstjänstens investeringsplan och 
motiv för 2015-2020 

För ytterligare kommentarer och motiveringar samt räddningstjänsten investeringsplan för 2019 och 2020 
hänvisas till dokumentet "Räddningstjänstens investeringsplan och motiv för 2015 - 2020". 
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Sävsjö 
Q;lkommun 

Taxor 
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Sävsjö 
kommun 

Datum 

2016-09-28 

Tekniska förvaltningen 

Tf teknisk chef 

Marcus Tingvall 

0382-154 19 

Marcus.tingvall@savsjo.se 

Till 

Taxor för kommunstyrelsens utskott/tekniska förvaltningen 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslag till nya 

taxor avseende vatten- och avloppstaxa, renhållningsverksamhet, 

torghandelstaxa och begagnande av allmän plats, taxa för 

gaturenhållning samt måltidspriser inom kostenheten. 

Taxa vatten och avlopp 

Taxan föreslås vara oförändrad. 

Renhållningstaxa 

Taxan föreslås i stort vara oförändrad, endast redaktionella ändringar. 

Taxa iör upplåtelse av torgplats och begagnande av allmän 

plats samt taxa iör gaturenhållning 

Taxorna föreslås höjas med 1%. 

Taxa för kostenheten 

Taxan för alla måltider utan frukost föreslås höjas med 1 kr. Taxan för 

frukost föreslås vara oförändrad. Taxan för kvällsmat för personal och 

pensionärer över 65 år föreslås höjas med 5 kr p.g.a. kostenhetens taxa 

har varit lägre än den taxa socialförvaltningen har haft för de personer 

som har biståndsbeslut. Med detta förslag har nu kostenheten och 

socialförvaltningen samma taxa för kvällsmat. 

Marcus Tingvall 

Tf teknisk chef 

Tekniska förvaltningen 

Besöksadress Postadress Telefon Telefax Mejl Webbplats 

Djurgårdagatan 1 SE-576 80 Sävsjö +46 382 152 00 +46 382 152 10
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•• 

TAXA FOR VATTEN OCH AVLOPP 2017 

För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-21 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Njudung Energi Sävsjö AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala 

avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ända-målet Dg är även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda. 

§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§3

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet 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 

Butiker 

Hotell 

Förvaltning Stormarknader 

Utställningslokaler Sporthallar 

Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

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

med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

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 

tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2 

bruttoarea (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. 

§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 

läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 

informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 

i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a} en avgift avseende framdragning av varje

uppsättning servisledningar till

förbindelsepunkter för V, S och Df om 41 093 kronor om 51 366 kronor 

b} en avgift avseende upprättande av varje

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och

Df, om 22 653 kronor Om 28 317 kronor 

c} en avgift per m2 tomtyta om 19,68 kronor om 24,60 kronor 

d) en avgift per lägenhet om 27 579 kronor om 34 474 kronor 

e}* en grundavgift för bortledande av 

Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för 

Df upprättats. om 6 163 kronor om 7 704 kronor 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a} och b}. I det fall avgift enligt 5.1 e)

tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a} och 5.1 b} enligt§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i

detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a} lika 

mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av 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}. 

För fastighet som enligt fastighetstaxeringen är klassificerad som en villa med en till två lägenheter 

tas tomtyteavgift enligt 5.1 c) ut om maximalt 1 500 m2
• 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5. 7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje

uppsättning servisledningar till

Utan moms 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 43 049 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och

Df om 52 623 kronor 
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om 53 811 kronor 

om 65 779 kronor 



c) en avgift per m2 tomtyta 

om 28,05 kronor om 35,06 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 6 456 kronor om 8 070 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d)

tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i

detta inte lagts respektive upprättats.

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

mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

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

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

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§7
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7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -

Grundavgift för Df, om FP 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

för Df inte upprättats 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 

eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så

medger.
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§8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 95% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 

V s Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 10% 80% 10% -

Tomtyteavgift 5.1 c) 10% 80% - 10% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 10% 80% - 10% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 10% 80% 10% -

Tomtyteavgift 6.1 c) 10% 80% - 10%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6 .1 

a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 

a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 

samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. Avgiften fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal. 

§ 10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt§§ 5-8 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall 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 skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 

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

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
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11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

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

erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när 

det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 

och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

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

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall 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 servisledningens allmänna del. 

12.3 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. 
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Brukningsavgifter (§§ 13-20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms 

a) en fast avgift per år om 1895 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 22,84 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-

fastighet och därmed jämställd fastighet om 766 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat

150-tal m
2 

bruttoarea för annan fastighet om 388 kronor 

Därutöver en särskild reningsavgift för i spill vatten-

avlopp avledd extra föroreningsmängd enligt § 13.9 

nedan, för 

e) sedimenterbar susp. substans (SSsed) per kg om 2,75 kronor 

f) organiskt material (BOD7) per kg om 3,67 kronor 

g) totalfosfor (Ptot) per kg om 46,82 kronor 

h) totalkväve (Ntot) per kg om 2,02 kronor 

Med moms 

om 2369 kronor 

Om 28,55 kronor 

om 957 kronor 

om 485 kronor 

om 3,43 kronor 

om 4,59 kronor 

om 58,52 kronor 

om 2,52 kronor 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

V s Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 60% - -

-169-



Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - -

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40% 60% - -

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 40% 60% - -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

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

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 

genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 140 m3/lägenhet och år i 

permanentbostad och med 140 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas 

den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 

belopp motsvarande ... % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela 

krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 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 kontrollpunkter enligt 

SWEDACs 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 Statens va

nämnd. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av§ 17. 
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), skall erläggas avgift med ... % av avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Som extra föroreningsmängd räknas mängd SSsed, BOD7, Ptot och N(tot) utöver vad som 

motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter: 

Sedimenterbar suspenderande substans (SSsed) 0,26 Kg/m
3 

Organiskt material (BOD7) 0,30 Kg/m3 

Totalfosfor (Ptot) 0,014 Kg/m3 

Totalkväve (Ntot) 0,030 Kg/m3 

§ 14

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall 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 skall debiteras efter annan grund än efter 

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

§ 15

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

V s Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 40% 10% 10% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 16

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: 

Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 432 kr 540 kr 

Uppsättning av vattenmätare 432 kr 540 kr 

Avstängning av vattentillförsel 432 kr 540 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 432 kr 540kr 

Montering och demontering av 432 kr 540 kr 

strypbricka i vattenmätare 

Undersökning av vattenmätare 432 kr 540 kr 

Förgäves besök 400 kr 500 kr 

Sönderfrusen mätare 864 kr 1080 kr 

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

om 100 % av ovan angivna belopp. 

§ 17

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt§§ 13-16 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 18

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 

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

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. 

§ 19

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

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 överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 20

Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 14.7 samt§ 16, som 

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 

som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Sävsjö 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Stefan Claesson 

0382-152 73 

stefan.claesson@savsjo.se 

Besöksadress Postadress 

Djurgårdsgatan 1 SE-576 80 Sävsjö 

Datum 

2016-11-21 

Diarienummer 201X-XXXOOOO 

Till 

Taxor för Barn- och utbildningsnämnd 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed 
förslaget till nya taxor avseende Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Musikskola 

För 2017 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan 
med 1 % vad gäller undervisningen, vilket ger följande 
belopp: 

• I årskurs 1 får eleven spela fiol och betalar då 1 095
kronor/läsår.

• Från och med årskurs 2 får eleven välja mellan
blockflöjt, klarinett och fiol och betalar 1 095
kronor/läsår.

• Från och med årskurs 3 får eleven välja mellan flera
olika instrument och betalar 1 545 kronor/läsår.

• Från och med årskurs 7 får eleven välja solosång
och betalar 1 545 kronor/läsår

• Instrumenthyra: 465 kr/läsår.

Arvoden vid Musikskolans spelningar: 

Telefon 

• Kort spelning 10-15 min med yngre elever som
medverkar: 570 - 820 kr

• Längre spelning 20-30 min där äldre barn
medverkar: 1095 kr

• Spelning med medverkande av orkester/ensemble
äldre elever: 1600 kr

Telefax Mejl Webbplats 

+46 382 1S2 00 +46 382 1S2 10 kommun@savsjo.se www.savsjo.se 
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Besöksadress Postadress 

Djurgårdsgatan 1 SE-576 80 Sävsjö 

Barnomsorg 

En avgiftsnivå föreslås gälla för barnomsorgstaxan vad 
avser förskoleverksamheten. Avgiftsnivån är densamma 
som maxtaxan. 

• För barn 1 = 3 % av inkomsten - dock högst 1 362
kronor/månad.

• För barn 2 = 2 % av inkomsten - dock högst 908
kronor/månad.

• För barn 3 = 1 % av inkomsten - dock högst 454
kronor/månad.

• För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 tim/vecka, för 
barn i allmän förskola föreslås en avgift på 100 kronor per 
tillfälle. 

Följande avgiftsnivå föreslås gälla för skolbarnomsorgen. 
Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan. 

• För barn 1 = 2 % av inkomsten - dock högst 908
kronor/månad.

• För barn 2 = 1 % av inkomsten - dock högst 454
kronor/månad.

• För barn 3 = 1 % av inkomsten - dock högst 454
kronor/månad.

• För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en 
avgift på 100 kronor per närvarodag. 

Stefan Claesson 

Skolchef 

Telefon Telefax 

+46 382 152 00 +46 382 152 10
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Datum 
2016 08 21 

Vår beteckning 

Er beteckning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Miriam Markusson-Berg 
Socialchef 

0382/154 50 

Besöksadress 

Villagatan 

Taxor för Socialnämnd 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till 
nya taxor avseende Socialnämndens verksamhet. 

Kosttaxan för vårdboenden och gruppboenden inom äldreomsorgen: 
Måltidsabonnemang höjs från 3 500 kr/månad till 3 535 kr/månad. 

Efterrätt vid matdistribution: 
Ny taxa införs avseende matdistributionen. Kan välja till om efterrätt öns
kas. Avgiften för matdistribution inkl efterrätt är satt till 66 kr/måltid och 61 
kr/måltid exkl efterrätt. 

Kostavgifterna inom stöd till funktionshindrade: 
Måltidsavgifterna har höjts med ca 1,0%. 

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen: 
En ny taxa infördes år 2008 avseende hemtjänst. Istället för pris per 
insats är det en nivåtaxa. Priset begränsas av maxtaxan samt brukarens 
betalningsförmåga. Personlig omvårdnad är inte längre avgiftsfri. 
Trygghetslarm höjs inte, utan är fortsatt satt till 175 kr/månad. 

Avgifter för yttre hemtjänst: 
Gräsklippning höjs från 190 kr till 195 kr för en normalstor tomt ca 800 
kvadratmeter. 
Snöskottning höjs från 110 kr/halvtimma till 115 kr/halvtimma. 
Trädgårdsarbete höjs från 190 kr/timma till 195 kr/timma. 

Avgifter för serveringstillstånd: 
Ursprungligt taxebeslut innebär att avgifter är kopplade till pris
basbeloppet och kommer att räknas upp. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Lena Andersson Miriam Markusson-Berg 
Socialchef Vård- och omsorgschef 

Lillemor Hultqvist 
IFO- chef 

Postadress Telefon 

S-576 80 SÄVSJÖ +46 382 154 60
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E-post (E-mail) Hemsida (URL) 
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Sävsjö 
kommun 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen fro m 1 januari 2017 

Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd: 

Biståndsbedömd hemtjänst/månad 

Vid insats under 3 timmar tillämpas timtaxa 325 kr/timma. 

Nivå 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 

Antal timmar/månad 

3-4

5-6

7-

Avgift/månad 

909kr 

l 419kr 

1 792kr 

I särskilt boende (vårdboende, gruppboende) uttas vårdavgift enligt nivå 3. 

Trygghetslarm 

Ledsagning vid planerade besök hos 

läkare, optiker samt fotvård 

Dagvård 

(avgift för kost enl. särskild taxa) 

Ordinärt boende 
175 kr 

81 kr/timma 

avgifts:fiitt 

Korttidsplats, avlastning samt vistelse på Högagärde 

(service 66 kr/dygn samt kost enl. särskild taxa) 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård 

För person som är registrerad som mottagare av hemsjukvård. 

Enstaka hembesök 

Dock högst 300 kr/månad 

Särskilt boende 

ingår 

81 kr/timma 

300 kr/månad 

150 kr/besök 

Utprovning av hjälpmedel 150 kr 

Avser bedömning, hembesök, intyg och uppföljning. För person som är registrerad 

som mottagare av hemsjukvård ingår hjälpmedelsutprovning i månadsavgiften. 

Intyg vid bostadsanpassning 150 kr 
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Avgifter för tjänster som inte ingår i högkostnadsskyddet: 

Kostnaderna regleras i förbehållsbeloppet och ingår därför inte i högkostnadsskyddet. 

Kost vid särskilt boende enligt särskild taxa. 
Kost vid vistelse i dagvård enligt särskild taxa. 

Kost vid vistelse i korttidsboende, avlastning eller Högagärde enligt särskild taxa. 

2 

Hygienartiklar (tvättlappar, toalettpapper, tvättmedel och sköljmedel) 

Städmaterialpaket (vårdboende, gruppboende) (moppgam och allrengöring) 

127 kr 
33 kr 

Måltidsavgifter: 
Pensionär (behovsprövat) 

Helt abonnemang inkl kaffe 

Helt abonnemang exkl kaffe 

Halvt abonnemang (middag och kvällsmat) 

Halvt abonnemang (frukost och middag) 

3 53 5 kr 
3 182 kr 
2 475 kr 
2 121 kr 

I särskilt boende (vårdboende, gruppboende) uttas måltidsavgift för helt abonnemang. 

Enstaka middagskuponger 5 9  kr (häfte om tio kuponger 530 kr) 
Enstaka frukostkuponger 33 kr (häfte om tio kuponger 268 kr) 

Enstaka kaffe 19 kr (kaffe, vetebröd eller enklare kaka) 

Kost vid dagvård 97 kr 

Kost vid korttidsboende, avlastning eller Högagärde 119 kr per dag 

Övrigt 
Matdistribution (måndag-söndag) 

Matdistribution (måndag-fredag) 

Matdistribution inkl efterrätt (måndag-söndag) 

Matdistribution inkl efterrätt (måndag-fredag) 

Övrig information och förklaringar 

1 879 kr 
13 79 kr 

2 000 kr 
1489 kr 

Den enskilde är skyldig att lämna uppgifter för avgiftsberäkning och är skyldig att lämna 
information vid ändrade förhållanden. Om omsorgstagaren inte skickar in begärda 
uppgifter debiteras avgifter utan eventuell reducering mot maxtaxan. 

Rätt att överklaga, 16 kap 3 § SoL 
Beslut om förbehållsbeloppets storlek samt om avgifternas storlek för den enskilde för hemtjänst och 
dagverksarnhet och för bostad i särskilt boende kan överklagas genom förvaltningsbesvär. 
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och skäl till önskad ändring. Överklagan ska ha in
kommit till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag avgiftsbeslutet mottogs. 

Den enskilde har rätt att överklaga individuella beslut som rör: 
* avgiftens storlek
* avgiftsändring
* beräkning av avgiftsunderlag
* beräkning av boendekostnad
* beräkning av minimibelopp

-180-



3 

Information om personuppgiftsbebandling 

Personuppgifter samt nödvändiga uppgifter för handläggning av ärendet kommer att dataregistreras enligt 

personuppgiftslagen (PuL). 

Aktuell inkomst efter skatt 

Aktuell inkomst består av aktuell inkomst av tjänst (inkomst av arbete och pension) och kapital 

minskat med avdragen skatt. 

Bostadsbidrag/Bostadstillägg/BTP 

BTP består av aktuellt bostadsbidrag/bostadstillägg. 
Det är av stor vikt att den enskilde ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Då 
makar lever åtskilda ska båda söka pension och bostadstillägg som ensamboende. 

Justerad nettoinkomst 
Erhåller man genom att lägga ihop aktuell inkomst efter skatt och BTP. 

Minimibelopp 
Minimibeloppet skall täcka normalkostnader, enligt Konsumentverkets schablon, för bl a 
livsmedel, kläder, fritid, hygien, tidning och telefon, hemförsäkring, el, förbrukningsvaror, resor, 
möbler, hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. 
Minimibeloppet för ensamboende är för 2017, 5057, 17 kr/månad och för sammanlevande makar 

och sambor för år 2017, 4273,17 kr/månad och per person. Beloppet kan efter individuell 
prövning ökas bl a om kostnaden för mat överstiger 1792 kr/månad under år 2017. 
Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i minimibeloppet 
därför att kostnaden ingår i avgiften eller tillhandahålls kostnadsfritt. 

Bostadskostnad 
Som bostadskostnad räknas faktisk bostadskostnad oavsett bostadsform. 

Förbehålls belopp 
Är det belopp som man erhåller genom att lägga ihop minimibelopp och bostadskostnad. 

A vgiftsutrymme 
Beräknas genom att minska summa inkomster med förbehållsbeloppet. 

Kostnad för biståndsbedömd service 
På sidan 1 hittar ni fastställda avgifter vad gäller service i Sävsjö kommun. 
Maximalt kan kommunen ta ut 1792 kr/månad för år 2017, dock aldrig mer än avgifts

utrymmet. Om summan av biståndsbedömd service överstiger 1792 kr/månad, eller om 
avgiftsutrymmet är lägre än detta belopp, tillhandahåller kommunen ändå denna service, så länge 
behovet kvarstår. 
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Enl. Tillämpningsanvisningar fr 2008 01 01, Reviderad 2013 05 29 

Reducering av avgift vid frånvaro 

• Vid uppehåll av insatser från hemtjänsten på grund av sjukhus- eller

korttidsvistelse, där avgift erläggs, eller akuta situationer reduceras avgiften. För
insatser i nivå 3 görs avdrag med 1/30-del för varje dag i månaden som uppehållet
varar. För insatser i nivå 1-2 kan timtaxa komma att tillämpas.

• Även vid tillfälligt uppehåll med insatser från hemtjänsten av andra skäl kan
avgiften reduceras. Uppehållets längd måste då vara minst 7 dagar i följd vid

daglig hjälp och uppehållet skall meddelas hemtjänstpersonalen minst 7 dagar i

förväg. För insatser i nivå 3 görs avdrag med 1/30-del för varje dag i månaden som
uppehållet varar. För insatser i nivå 1-2 kan timtaxa komma att tillämpas.

• Kostavdrag görs enbart för hela dagar.

• Avgift för trygghetslarm reduceras ej vid frånvaro.

• Vid tillfällig frånvaro vid korttidsvistelse el dyl sker avdrag för kost enligt regler ovan.

• Reducering görs ej för serviceinsatsen om platsen ej kan disponeras av annan person.

Debiterings rutiner 

Hyra debiteras i förskott. Vid dödsfall debiteras hyra ytterligare 1 månad fr o m  dödsdagen. 
Ytterligare hyra kan debiteras om lägenheten ej lämnas inom 1 månad. Blir lägenheten 
uthyrd tidigare återbetalas hyran för denna tid. 
Avgifter för kost, hemtjänst, trygghetslarm och hygienartiklar debiteras i efterskott. 
Hyra, kost, hemtjänst, hygienartiklar och trygghetslarm debiteras med 1/30 per dag vid del 
av månad. 

Slutstädning 

När hyresgäst i särskilt boende eller seniorboende flyttar eller avlider, åligger det anhöriga 
att ansvara för att lägenheten städas. 

Preliminär avgift 

Preliminär avgift utan reducering gäller tills samtliga begärda uppgifter lämnats till 
socialförvaltningen. Avgiften justeras när ett korrekt beslutsunderlag finns. Justering kan 
ske tre månader bakåt i tiden. 

-18 2-



LSävsjö 
fWkommun 
Socialförvaltningen 

Avgifter inom LSS-enheten fro m 2017-01-01 

Korttids måltidsavgifter 
76 kr hel ( ej moms) 
38 kr halv ( ej moms) 

Fritids särskolan 
Frukost 19 kr 
Lunch 25 kr 
Mellanmål 13 kr 

Lunch 
53 kr 
Enstaka 59 kr 

Kameleonten 
Lunch 53 kr 
Enstaka 59 kr 

(ej moms) 
(ej moms) 
(ej moms) 
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Sävsjö kommun Måltidsavgifter 2017-01-01 

HELT MÅLTIDSABONNEMANG INKL KAFFE 3 535:-
HELT MÅLTIDSABONNEMANG EXKL KAFFE 3 182:-
HALVT MÅLTIDSABONNEMANG (MIDDAG/KVÄLLSMAT) 2 475:
HALVT MÅLTIDSABONNEMANG (FRUKOST/MIDDAG) 2 121:-
AVDRAG PÅ MÅLTIDSABONNEMANGET: 

• FÖR HELA DAGAR VID SJUKHUSVISTELSE.

• ÖVRIGA FALL FÖR HELA DAGAR OM MAN AVBESTÄLLER

MINST 7 DAGAR I FÖRVÄG.

1 HÄFTE MED 10 MIDDAGSKUPONGER 
ALT. MIDDAGSABONNEMANG 
ENSTAKA MIDDAGSKUPONGER 
1 HÄFTE MED 10 FRUKOSTKUPONGER 
ENSTAKA FRUKOSTKUPONGER 
ENSTAKA KVÄLLSMATSKUPONGER 

I KOST VID DAGVÅRD (middag 58:- + 2 kaffe 38:-)

ÖVRIGT 

MATDISTRIBUTION (MÅNDAG-SÖNDAG) 
MATDISTRIBUTION (MÅNDAG-FREDAG) 
MATDISTRIBUTION INKL EFTERRÄTT 
(MÅNDAG-SÖNDAG) 
MATDISTRIBUTION INKL EFTERRÄTT 
MÅNDAG-FREDAG 
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530:-

59:-
268:-

33:-
43:-

97:-1 

1 879:-
1 379:-
2 000:-

1 489:-



LSävsjö 
IB)kommun 
Socialförvaltningen 

PRISLISTA FOR YTTRE HEMTJANSTER 

FR.O.M. 1 JANUARI 2017 

Gräsklippning: 195 kr/tomt, normalstor ca 800 m2• 

Trimning: 110 kr/tillfälle. Högst en gång på våren och en gång på hösten 

Trädgårdsarbete: 195 kr/timma. T.ex. trädklippning, räfsning. 
Köra bort skräp: 140 kr/släpkärra. 

Snöskottning: 115 kr/halvtimma. Från ytterdörr till soptunna och ut till 
brevlåda. 
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L_Sävsjö 
EJ kommun

TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH 

TILLSYNSA VGIFTER 

2017 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21, och gäller fro m 2017-01-01. 

Serveringstillständ (Avgifter enligt alkohollagen 7 kap 13 §) 

Nyansökningar 

Utvidgade tillstånd 

Utökade serveringstider 

Tillfälliga tillstånd till 

allmänheten 

Tillfälliga tillstånd till 
allmänheten under en 
period ( t ex julbord) 

Tillfälliga tillstånd till 
slutna sällskap 

10% 

6% 

3% 

9% 

3% 

1,5 % 

av prisbasbeloppet 

av prisbasbeloppet 

av prisbasbeloppet 

av prisbasbeloppet 

av prisbasbeloppet 

av prisbasbeloppet 

Tillsyn (Avgifter enligt alkohollagen 7 kap 13 §) 

2017 
4480 kronor 

2688 kronor 

1344 kronor 

4032 kronor 

1344 kronor 

672 kronor 

+ 100 kronor för varje
tillfälle under en
bestämd tidsperiod

Tillsynsavgift som uttages avseende 2017 utgörs av grundavgift 1,5 % av prisbasbeloppet, (2016; 
44300 kronor) samt en rörlig avgift baserad på serveringsställets årsomsättning avseende 
alkoholförsäljning under 2014 enligt följande: 

2017 
- 250 000 kronor 3% av prisbasbeloppet 1344 kronor 

250 001 - 500 000 kronor 6% av prisbasbeloppet 2688 kronor 

500 001 - 1 000 000 kronor 9% av prisbasbeloppet 4032 kronor 

1 000 001 - 2 000 000 kronor 12 % av prisbasbeloppet 5376 kronor 

2 000 001 - 4 000 000 kronor 14% av prisbasbeloppet 6272 kronor 

4 000 001 17% av prisbasbeloppet 7616 kronor 

Prisbasbelopp för 2017 är 44800 kr. 
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LSävsjö 
Ukommun 

Avgifter from 2017-01-01 

Pedagogiska måltider 
Frukost XX kr 
Lunch XX kr 

Månadsavgift för kaffe/the för personal inom socialnämndens 
verksamhetsområde är oförändrat 50 kronor per månad. 
Avgiften betalas även under semester. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

TAXOR VID SÄVSJÖ KOMMUNS 
•• 

FRITIDSANLAGGNINGAR 
Gäl ler från och med den 1 /1 2017 

Allmänna bestämmelser vid hyra av lokaler och anläggningar 

Säsongsbokning av inomhusanläggningarna 
kan göras för perioden 17/8 - 30/4. Övriga 
delar av året går det också bra att boka, men 
en koncentration av bokningarna kommer dock 
att ske till ett mindre antal hallar. Under 
skolornas juluppehåll är gymnastiksalarna i 
Sävsjö stängda för uthyrning. 

Uppsägning av säsongsbokade tider måste 
ske minst en månad i förväg. Ingen avbokning 
av enstaka tider kan göras vid schema
bokningar. 

Berättigade att bryta bokning under mån-dag
fredag är endast arrangemang av speciell typ, 
som t.ex. större allmänna arrangemang, 
idrottsarrangemang som av riksförbund etc. är 
fastställt till viss tid. Under lördag-söndag bryter 
alltid arrangemang normala träningstider. 
Föreningar äger, efter kultur- och 
fritidsförvaltningens godkännande, rätt att 
inbördes träffa uppgörelse om byte av tider för 
arrangemang och träning. 

Med "bidragsberättigade föreningar" menas 
de föreningar som enligt kultur- och fri
tidsnämndens bidragsnormer erhåller 
kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 

OBS! 
För alla uthyrningar gäller att den som hyr 
lokalen/anläggningen alltid måste grovstäda 
(t.ex. plocka upp skräp, stänga duschkranar, 
ställa tillbaka lånad utrustning på anvisad plats) 
efter sin egen verksamhet. Vid publika matcher 
ska arrangören även svara för städning av 
läktare. 

I samband med arrangemang ska arrangören 
själv svara för allt förberedelse- samt åter
ställandearbete. Arrangören ska även grov
städa lokalerna direkt efter arrangemanget. 
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1 träningstimme i Sporthallar, Gymnastik-salar, 
fotbollsplaner = 55 minuter. 

1 träningstimme i Ishall = 50 minuter 

För tider utöver ordinarie öppethållande ersätter 
hyresgästen kultur- och fritidsförvaltningens 
extra kostnader för uthyrningen. 

Hyresgäster bosatta eller verksamma utanför 
Sävsjö kommun erlägger för normal tränings
verksamhet dubbel avgift. För Sävsjö Ishall och 
konstgräsplanen tredubblas avgiften. 

Läger och andra arrangemang = särskild 
bedömning. 

Lokalbidrag kan inte sökas för hyreskostnader i 
dessa redan subventionerade loka
ler/anläggningar. 

På lnterbook kan ni söka efter lediga tider i 
kommunens olika fritidsanläggningar och också 
skicka en bokningsförfrågan direkt från 
lnterbook. Gå in på Sävsjö kommuns hemsida 
www.savsjo.se och klicka dig vidare till 
Kultur&Fritid och Boka fritidsanläggning. 

Alla föreningar som bokar anläggningar har 
erhållit en egen inloggning på lnterbook. 
På lnterbook når ni också en föreningsförteck
ning. Vi länkar där vidare till era egna hemsidor 
om ni önskar det. Dessutom kan ni där hämta 
en del blanketter. 

Sävsjö kommun Kultur- och 
fritidförvaltningen 
Postadress: 576 80 Sävsjö 
Besöksadress: Djurgårdsgatan, Sävsjö 
Telefon: 0382-152 16 
Epost: kultur-fritid@savsjo.se 



Kultur- och fritidsnämnden 

Taxor idrottsanläggningar Hyra/tim. Hyra/tim. Hyra/tim. 
i Sävsjö kommun 2017 Bidragsberättigade Bidragsberättigade Övrig verksamhet i 

föreningars föreningars kommunen 
ungdomsverksamhet seniorverksamhet övriga föreningar, 
t.o.m.19 år privata, företao 

Normal träningsverksamhet 

Sporthallar, hel hall 55:- 155:- 220:-

Sporthallar, halv hall 45:- 110:- 155:-

Gymnastiksal 45:- 110:- 155:-

Ishall 55:- 155:- 255:-

Konstgräs, hel plan 55:- 155:- 350:-

Konstgräs, halv plan 45:- 110:- 250:-

Gräsplan, hel plan 55:- 155:- 220:-

Gräsplan, halv plan 45:- 110:- 155:-

Friidrott 55:- 155:- 220:-

Mindre fotbollsplan samt 45:- 110:- 155:-

grusplan 

Matcher, idrottsevenemang 

Sporthall i högsta divisionen 410:-

Sporthall match/tävling 65:- 220:- 320:-

Gymnastiksalar match/tävling 55:- 155:- 210:-

Ishall 65:- 220:- 375:-

Konstgräs, hel plan 65:- 220:- 450:-

Konstgräs, halv plan 55:- 155:- 350:-

Gräsplan, hel plan 65:- 220:- 320:-

Gräsplan, halv plan 55:- 155:- 220:-

..

Ovriga idrottsarrangemang 

ldrottsarrangemang ungdom 190:-

(Lokal idrottsförening är medarrangör till förbund eller liknande) 
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SÄVSJÖ KOMMUN 
Datum 

2016-10-11 

D.nr

Myndighetsförvaltningen 
Förvaltningschef 

6 A .A t-J1,1Ö.N1.i GA 

SÄVSJÖ KOMMUN 

Maria Thulin 
0382-152 52, 0706259584 
maria.thulin@savsjo.se 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1 

savsJo.se 

Till Budgetberedningen 

Taxor för myndighetsnämnden, miljö- och byggen
hetens verksamhetsområden 2017 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslag till 
nya taxor avseende miljö- och byggenhetens verksamhetsområden 
inom myndighetsnämnden. Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken 
och inom livsmedelsområdet baseras på PKV - prisindex kommunal
verksamhet. 

Höglandstaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Taxa för tillsyn över tobakslagen samt över handel med recept
fria läkemedel 

Grundavgiften i ovanstående taxor föreslås till 875 kronor. 

Taxa för myndighetsnämndens verksamhet inom livsmedelsom
rådet 

I taxan föreslås samma timtaxa för normal kontroll respektive extra of
fentlig kontroll, 925 kronor. 

Plan- och bygglovtaxan 

Grundbeloppet i taxan utgörs av en tusendel av gällande prisbasbelopp, 
mPBB. Detta innebär att mPBB höjs från 44,3 till 44,8 (motsvarande
cirka 0,0112 %) om regeringen fastställer 2017-års prisbasbelopp till
44 800 kronor i enlighet med det förslag som Statistiska Centralbyrån, 
SCB, har lagt fram. 

Myndighetsförvaltningen 

Maria Thulin 
Förvaltningschef 

Postadress Telefon 

S-576 80 SÄVSJÖ +46 382 152 00 
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Telefax 

+46 382 152 10 

E-post (E-mail) Hemsida (URL) 

kommun@savsjo.se www.savsjo.se 
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• SÄVSJÖ KOMMUN

•• 

TAXA FOR TILLSYN 

ENLIGT LSO OCH LBE 2017 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 115, och gäller fr o m 2017-01-01. 

1 § 

Avgiftens storlek 
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explo
siva varor är indelad i en grund avgift och en rörlig avgift. Grund avgiften utgörs av en 
schablon där viss förberedelse, efterarbete och resor ingår. Denna schablon är en (1) 
timme. 

Den rörliga avgiften tas ut efter nedlagd tid på respektive tillsynsobjekt (byggnad 
och/eller verksamhet). Den rörliga avgiften delas in i halva timmar. Varje påbörjad 
halv timme debiteras. 

Avgift för 2017 är 875 kr/tim. 

2§ 

Sänkning av avgift 
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en sänkning av avgif
ten vid ett uppdrag, besluta om en sådan. 

3§ 

Mervärdesskatt 
Då tillsyn betraktas som myndighetsutövning är denna taxa momsbefriad. 

4§ 

Betalning av avgiften 
Avgiften skall betalas mot faktura. 

5§ 

Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas enligt rän 
telagen (1975:635). 
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SÄVSJÖ KOMMUN 

•• •• 

TAXA FOR VISSA T JANSTER 
• • • • 

INOM RADDNINGST JANSTEN 

2017 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 115, och gäller fr o m  2017-01-01. 

1 § 

Timlön för personal 
Ersättning för brandman beräknas enligt gällande löneavtal plus gällande personalomkost
nadspålägg. 

Ersättning för deltidsanställd brandman beräknas efter första timman plus gällande perso
nalomkostnadspålägg. Påbörjad timma räknas som hel timma. 

Ersättning för säkerhetsvakt beräknas som för brandman ovan. 

Utanför ordinarie arbetstid beräknas timlön efter ett genomsnitt av kvalificerad och enkel 
övertid plus gällande personalomkostnadspålägg. 

Ersättning för instruktör i samband med utbildning då fast kurskostnad ej tillämpas 580 
kr/tim. 

2§ 

Materiel 

Ersättning för använt materiel sker enligt nedanstående fem prisgrupper. I ersättningen 
ingår kostnader för försäkring, förslitning, smärre reparationer och bränsle. Transportkost
nader ersätts när t ex särskilda transportfordon måste utnyttjas. Ersättning får inte uppgå till 
större belopp än nyanskaffningsvärdet av materielen. 

För skadad, förbrukad eller förkommen materiel som förstörts i samband med uthyrning er
läggs ersättning enligt nyanskaffningsvärdet eller reparationskostnad i den mån sådan inte 
erhålls från försäkringsgivare. 

De olika gruppernas ersättning är beräknad med hänsyn till kapitalvärde, avskrivningstid, 
förslitning och återställningskostnad. lnköpspriserna skall ses som information om beloppets 
storleksordning och inte som exakta gränser. Förslitning och återställningskostnader är mera 
avgörande för ersättningens storlek än kapitalvärdet. Som tid räknas all tid mellan hämtning 
och återlämning. 

Typ 1. Materiel vars inköpspris överstiger 1.100.000 kronor och som fordrar en tidsö
dande kontroll och återställning efter varje utlåningstillfälle. Små reparationer 
är sällsynta, utan skador leder oftast till omfattande reparationer som ersätts 
separat. 

Exempel Maskinstege, hävare och specialfordon. 

Ersättning 800 kronor per timma. 
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Typ 2. Materiel med inköpspris mellan 100.000 och 1.100.000 kronor och som föru
tom en tidsödande kontroll och återställning ofta fordrar smärre reparationer. 

Exempel Brandfordon, terrängfordon och större båtar. 

Ersättning 400 kronor per timma. 

Typ 3. Materiel med inköpspris mellan 10.000 och 100.000 kronor. Materiel som tillhör 
denna prisgrupp fordrar endast lite återställningsarbete, medan den billigare 
delen av materielen ofta utsätts för hårt slitage medförande omfattande åter
ställningsarbete. 

Exempel Motorspruta klass 1-3, generator, fordon, lättskumsaggregat med tillbehör och 
hydraulverktyg. 

Ersättning 250 kronor per timma. 

Typ 4. Materiel vars inköpspris understiger 10.000 kronor. Materielen fordrar i allmän
het tidskrävande arbete vid återställningen. 

Exempel Länspump, kapverktyg, självresande kar, andningsapparat, sågverktyg, kemi
kaliepump, helskyddsdräkt och mindre båt. 

Ersättning 150 kronor per timma eller 450 kronor per dygn. 

Typ 5. Materiel vars inköpspris understiger 10.000 kronor och som fordrar ringa åter
ställningsarbete. 

Exempel Gasindikeringsutrustning, kemikalieskyddsdräkt (typ ABC), kemoverall, kom
munikationsradio, domkraft, rökfläkt med tillbehör, lyftkudde, tryckluftsbehål
lare, bogserade fordon, vattenkanon, utskjutsstege, skarvstege, belysningsma
teriel och oljelänsa (per längd). 

Ersättning 80 kronor per timma eller 250 kronor per dygn. 
Härutöver ersätts kostnader för reparation och återställning. Totalt ersättnings
belopp får dock inte överstiga nyanskaffningsvärdet. 

3§ 

Uthyrning av brandslang 
För uthyrning av brandslang debiteras 20% av inköpspriset per lånevecka. Lägsta debitering 
är en vecka. För därpå följande tid debiteras 5% av inköpspriset per vecka. 

Försäljning av kasserad brandslang. 
Tvättning, provtryckning och torkning av slang. 
Lagning av hål i slang. 
Montering av hylsa på slang. 
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20 kronor per meter. 
140 kronor per slang. 
50 kronor per hål. 
100 kronor per hylsa. 
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4§ 
Hyresavtal för rökskydd med A-Lack AB 

Hyresavtavtal 2012-10-11 - 2013-10-10, förlängs därefter ett år i taget. 

Grundbeloppet utgör 21.000 kr ( del av 2012 och 2013) och indexregleras årligen per den 1 
januari med konsumentprisindex (1980=100) för oktober månad föregående år. 

År Avgift kr exkl moms 
2010 14 200 
2011 14 410 
2012 14 612 
2013 21 000 
2014 27 000 
2015 29 430 
2016 30 915 
2017 31 200 

5§ 
Serviceavtal - med kirurgkliniken höglandssjukhuset 

Avtalet upprättat 2003-01-01-2007-12-31, Nytt avtal fr.o.m 2013-05-01 

Grundbeloppet utgör 76.800 kr (2013) och indexregleras årligen per den 1 januari med kon
sumentprisindex (1980=100) för oktober månad föregående år. 

År Avgift kr 
2008 69 000 
2009 70 648 
2010 70 023 
2011 70 615 
2012 70 200 
2013 76.800 
2014 83 712 
2015 91 246 
2016 95 808 
2017 98 900 
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6§ 
Hyresavtal med Polismyndigheten i Jönköpings län 

Hyresavtavtal 2009-01-01 - 2011-12-31, förlängs därefter ett år i taget. 

Grundbeloppet utgör 21000 kr (2009) och indexregleras årligen per den 1 Januari med kon
sumentprisindex för oktober månad föregående år. Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än 
bashyran. Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad, år 2008 bastal 305,56 

Beräkning: 
KPI okt 10 
KPI okt 08 

Ar Avgift kr exkl moms 
2010 21 000 
2011 21 000 
2012 21 000 
2013 21609 
2014 23 553? 
2015 25 673 
2016 26 956 
2017 27100 

7§ 

Övriga tjänster 

Fyllning av andningsluft 

Flaskvolym 

AGA 324 
2 x 7 liter 
2 x 5 liter 
2 x 7 liter 
2 x 10 liter 

5 -19 liter 
20 -39 liter 
40 -49 liter 
50 

300 atö 
300 atö 
200 atö 
200 atö 
200 atö 

Kontroll och provningsarbete 

Provning av andningsaggregat (exkl provtyck
ning) 

8 §

Mervärdesskatt 

60 kronor 
80 kronor 
100 kronor 
120 kronor 

80 kronor 
100 kronor 
80 kronor 
80 kronor 
100 kronor 

200 kronor 

Lagstadgad mervärdesskatt på i denna taxa angivna priser tillkommer. 
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9§ 

Betalning av avgiften 
Avgiften skall betalas mot faktura. 

10 § 

Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas enligt rän
telagen (1975:635). 
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19 SÄVSJÖ KOMMUN

Taxa för årlig avgift automatiskt brand
larm kopplat till räddningstjänsten 

2017 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21 § 115, och gäller fr o m  2017-01-01. 

1 § 

Avgiftens storlek 
Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten ett avtal som reglerar 
räddningstjänstens uppdrag mot kund att vi direkt åker på dessa larm mot en årlig 
fast avgift. Detta avtal ger även en möjlighet att ta ut ersättning vid felaktiga larm som 
redovisas i andra taxebrev. Årsavgiften är 1100 kr för att räddningstjänstens uppdrag 
att hantera dessa automatiska brandlarm. 

§2

Mervärdesskatt 
Lagstadgad mervärdesskatt på i denna taxa angivna priser tillkommer. 

3§ 

Betalning av avgiften 
Avgiften skall betalas mot faktura. 

4§ 

Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas enligt rän
telagen ( 1975:635). 
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Sävsjö 
�kommun 

Budget 2016 - kommunala bolag 
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BUDGET 2017 

Sävebo AB 

Ägare: 

Ordförande: 
Antal styrelseledamöter: 

Sävsjö kommun 100% 

Therese Petersson (KD) 
5 

Verkställande direktör: Urban Blucher 

Bolagets mål 
• Att tillhandahålla bostäder och lokaler

av god kvalite.
• Att förvalta beståndet med god eko

nomis hushållning och hantera resurs
hållningen på ett sätt som bidrar till ett
långsiktigt hållbart samhälle.

• Att medverka till en utveckling av utö
kade boendemöjligheter i kommunen.

• Att öka trivselmiljön i bostadsområ
dena.

Mätning av mål 
• En hyresgästundersökning ska genom

föras för att mäta bolagets mål beträf
fande öka trivselmiljö och god kvalite.

• På ett område ska bolaget kunna re
dovisa hur man medverkat till en ut
veckling av utökade boendemöjligheter
i kommunen

Verksamhetsområde 
Förvaltning och byggnation av bostäder. lokaler 
och därmed förenlig verksamhet. 

RESULTATRAKNING 

Bokslut 
Belopp i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 35 082 

Rörelsens kostnader -27 991 

Avskrivningar -4 275 

Rörelseresultat 2 816
Finansiella intäkter 86 

Finansiella kostnader -2 405

Resultat efter finansiella poster 497
Bokslutsdispositioner 

Skatt 45 

!Arets resultat 542 

Årets investeringar 20000 

Budgeten antagen av styrelsen 2016-10-07 

Beskrivning av verksamhet 

Bolagets huvudverksamhet är att hyra ut lä
genheter och lokaler och att ansvara för fastig
heternas skick vad gäller drift, underhåll och 
fastighetsskötsel. Fokus under de senaste och 
kommande år är att verka för att en större an
del av de tillgängliga medlen används för att 
förbättra underhåll och standard. 
Bolaget skall också arbeta för en god trivsel
miljö i de olika bostadsområdena och det sker 
genom att förbättra ordning och reda samt 
genom att förbättra kontakten med hyresgäster 
- både befintliga och presumtiva.
Under 2016 färdigställdes en ombyggnad i kv
Hasseln till gruppboende. Arbetet har påbörjats
med ett nytt nybyggnadsprojekt i kv Kopparsla
garen där 24 lägenheter kommer byggas. Tek
niska besiktningar och underhållsplaner kom
mer att upprättas på alla fastigheter, arbetet
påbörjas under november 2016.

Prognos 
lrsbudget Bokslut Budget 

2016 2016 2017 

35 935 35 935 47 850 

-27 424 -27 424 -34 915 

-4 222 -4 222 -4 849

4 289 4 289 8086 
85 85 88 

-3 474 -3 474 -1 874 

900 900 6 300 

900 900 6 300 

12000 12000 40000 
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BUDGET 2017 
AB Sävsjö Industribyggnader 

Ägare:Sävsjö kommun (100%) 

Ordförande: Lena Persson (S) 
Antal styrelseledamöter: 5 
Verkställande direktör: 
Urban Blucher 

Bolagets mål 
Enligt de av kommunfullmäktige uppsatta må
len skall: 
- Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fastig
heter vara minst 90%
- Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna
ett överskott.
- Bolaget ska vara medlem i Sävsjöortens Nä
ringslivsförening 
Bolagets mål för att förverkligande av det av 
kommunfullmäktige antagna visionsprogram
met: 
- Lediga lokaler för nystartade företag eller
företag som vill etablera sig i Sävsjö kommun
skall finnas tillgängliga.
- Alla lokaler skall anslutas för uppvärmning
med förnybar energi.

Mätning av mål 
Enligt de av kommunfullmäktige uppsatta må
len skall: 
- Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fastig
heter vara minst 90%
- Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna
ett överskott.
- Bolaget ska vara medlem i Sävsjöortens Nä
ri ngsl ivsfören i ng
Bolagets mål för att förverkligande av det av
kommunfullmäktige antagna visionsprogram
met:
- Lediga lokaler för nystartade företag eller
företag som vill etablera sig i Sävsjö kommun
skall finnas tillgängliga.
- Alla lokaler skall anslutas för uppvärmning
med förnybar energi.

Verksamhetsområde 
Bolaget tillhandahåller lokaler för industriföre
tag och för tjänsteföretag. Bolaget skall kunna 
medverka vid omstrukturering av ägandet av 
industrifastigheter om bolaget bedömer att det 
långsiktigt gynnar sysselsättningen och det 
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lokala näringslivet. Bolaget skall, om möjligt, 
långsiktigt begränsa sitt ägande till lokaler av 
industrihotellkaraktär. Verksamheten känne
tecknas av hög flexibilitet och lyhördhet för det 
lokala näringslivets lokalbehov. 

Beskrivning av verksamhet 

I Sävsjö tätort äger bolaget sedan tidigare in
dustrihotell på Hantverkaregatan (Kv Hantver
karen 1 och 4 samt Mejseln 1) fastigheter på V 
Järnvägsgatan (Kv Fabriken 2), Odengatan (kv 
Mejeriet) och en på Hjärtlandavägen (kv Ale
holm ).Merkurius 3 och 6 hyrs av VEÅ AB för 
kontor- och industriändamål. 

Tillbyggnation av Kv Skruven påbörjades i sep
tember 2016 åt Skruf snus. Skanska vann 
upphandlingen med ett bud på 107,45 Mkr. 
Kommer vara färdigt i september 2017. 

En ombyggnation, efter brand, av kontor i kv 
Fabriken har genomförts under 2016. 

I Rörvik har en tillbyggnad/ombyggnad för 
North Chemical genomförts med inflyttning i 
februari 2016. 

I Vrigstad äger bolaget Sävsjö Gästgivargården 
1 :235 samt två obebyggda tomter. Ombyggnat
ion påbörjades av Rojos lokaler i september 
2016. 

Bolaget har ett drygt 60-tal hyresgäster och de 
största är A-Lackering AB, Skruf Snus AB, 
Vianor AB, Rojos AB, Vrigstad Skyltfabrik AB 
och Carrus Components AB. 



RESULTATRAKNING Prognos 

Bokslut Årsbudget Bokslut Budget 

Belopp i tkr 2015 2016 2016 2017 

Rörelsens intäkter 21 733 23 380 21 928 28 460 

Rörelsens kostnader -7 049 -7 691 -8 394 -8 017

Avskrivningar -9 732 -11 524 -9 507 -11 064

Rörelseresultat 4952 4165 4 027 9 379

Finansiella intäkter 15 0 0 12 

Finansiella kostnader -3 016 -2 965 -2 458 -4 531

Resultat efter finansiella poster 1 951 1 200 1 569 4 860 

Bokslutsdispositioner -684

Skatt -268

Årets resultat 999 1 200 1 569 4860 

Årets investeringar 18000 112000 

Kommentar ekonomi: Bolagets intäkter ökar på grund av tunga investeringar på Skruf. Det görs en tillbyggnat
ion under 2017 som beräknas kosta ca 110 mkr, vilket påverkar Skrufs hyra. Man har även skrivit om Skrufs 
hyreskontrakt, vilket gör att den avskrivningsbaserade delen av hyran på nybyggnationen betalas av med 4% 
istället för 3%. 
Budgeterade underhållskostnader är något lägre mot tidigare år eftersom man bedömer att en större del av det 
underhåll som skall göras under 2017 kommer att klassas som investering. 
Byggnationen på Skruf bedöms vara klar runt november vilket gör att avskrivningarna inte kommer att påverkas 
avsevärt förrän 2018. 
Det låga ränteläget gör att räntekostnaderna inte blir högre trots att bolaget behöver låna upp 120 mkr under 
2017. 

Budgeten antagen av styrelsen 2016-10-07 

121 
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BUDGET 2017 

SavMAN AB 

Ägare:Sävsjö kommun 

Ordförande: Linus Anderås 
Antal styrelseledamöter: 5 
Verkställande direktör: Bo Dahl 

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska 

ha bredband i världsklass. En hög användning av IT 

och Internet är bra för Sävsjö både vad gäller till

växt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Mätning av mål 
Antal nya kunder mäts, avstämning mot marknads

plan. Kontinuerlig rapportering av försäljning och 

ekonomisk utveckling till bolagets styrelse görs. 

Verksamhetsområde 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet äga och 
hyra ut data- och teleförbindelser inom Sävsjö 

kommun samt att bedriva annan härmed förenlig 
verksamhet. 

RESULTATRAKNING 

Bokslut 
Belopp i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 12 718 

Rörelsens kostnader -8 267

Avskrivningar -3 245

Rörelseresultat 1 206 

Finansiella intäkter 26 

Finansiella kostnader -367

Resultat efter finansiella poster 865 

Bokslutsdispositioner -368

Skatt -111 

Arets resultat 386 

Årets investeringar 10 052 

Budgeten antagen av styrelsen 2016 -10 - 06 §24 

Beskrivning av verksamhet 
Fibernätet kommer under året att byggas ut genom 

utvidgning av stamnätet för framtida anslutning av 

kunder, men framförallt för att uppnå en större 

säkerhet. Fiberringar som skapar möjlighet till al

ternativa kommunikationsvägar för att minska sår

barheten vid eventuella avbrott på fibern tas också 
hänsyn till vid planerad utbyggnad. Fortsatt intrim

ning och komplettering av radionätet kommer dess

utom att göras under året. Utbyggnaden på lands

bygd kommer att fortsätta i den takt som byalag 

efterfrågar och i takt med finansiering. 

Prognos 
Arsbudget Bokslut Budget 

2016 2016 2017 

12 346 13 107 13 780 

-8 331 -8 783 -9 071 

-3 282 -3 834 -4 573

733 490 136

30 30 30 

-567 -265 -533 

196 255 -367

0 0 0 

0 0 0 

196 255 -367

13 800 
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Sävsjö Skyttecenter 

ekonomisk förening 2017 

Ägare: Sävsjö kommun 62 % 
Svenska Sl...')'ttesportförbundet 36 % 
Sävsjö Skytteallians 2 % 

Ordförande: Stefan Gustavsson (KD) 
Antal styrelseledamöter: s
Extern firmatecknare: Bert Runesson, Sävsjö kommun 
Sekreterare: Sarah Petersson, Sävsjö kommun 

Bolagets mål 
I den gällande avsiktsförklaringen för Sävsjö 
SkytteCenter anges följande mål med verk
samheten: 
"Målen är bland annat att väcka ungdomars 
intresse för skyttesporten och Sävsjö skytte
gymnasium. Vidare att genom att förlägga 
nationella och internationella tävlingar till 
Sävsjö Skyttecenter, göra anläggningen så 
välbesökt och välrenommerad som det anstår 
en av landets största och mest kompletta 
inomhusskytteanläggningar. Upplevelseskyt
tet bidrar till att göra anläggningen till en av 
länets intressantare besöksmål för turismen." 

Verksamhetsområde 
Verksamheten för Sävsjö skyttecenter eko
nomisk förening består idag av att vara fas
tighetsvärd och hantera uthyrningsverksam
het enligt nedan: 

- Uthyrning till olika skyttearrangemang
och annan skytteverksamhet.

Resultaträkning 
Bokslut 

Belonn i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 1 395 

Rörelsens kostnader -1 067 

Avskrivningar -141 

Rörelseresultat 187 

Finansiella intäkter 0 

Finansiella kostnader -138 

Resultat efter finansiella poster 49 

Bokslutsdispositioner 0 

Skatt -11 

IArets resultat 38 

Årets investeringar 

Budgeten antagen av styrelsen 2016 -

- Uthyrning till gymnasieskola för skytteut
bildning och upplevelseverksamhet. 

- Uthyrning av lokaler till föreningar.
Uthyrning av kontors- och lagerlokaler.

Beskrivning av verksamhet 

Under året genomförs ett antal olika större 
och mindre skyttetävlingar, träningsläger och 
andra arrangemang i anläggningen. Den 
störta skyttetävlingen är Swedish Cup som 
genomförs årligen i början av januari månad 
med deltagare från hela världen. 

Sedan hösten 2011 finns ett riksidrottsgym
nasium för skytte i anläggningen med ca 30 
elever läsåret 2016/17. 

I uppdraget ingår också att förvalta och un
derhålla fastigheten. Föreningen har ingen 
anställd personal utan köper tjänster från 
Sävsjö kommun för såväl fastighetsskötsel, 
tillsyn och administration. 

PrQIIIOI 

Arsbudlet loblut .... 
2016 2016 2017 

1436 1592 1390 

·l 163 -1 318 -I 138

-133 -133 -111 

140 141 141 

0 -138 0 

-137 0 -138 

3 3 3 

0 0 0 

0 0 0 

3 3 3 
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BUDGET 2017 
Sävsjö Näringsliv AB 

Ägare: Sävsjöortens Näringslivs
förening 50% och Sävsjö Kommun 
50% 

Ordförande: Sune Johansson 
Antal styrelseledamöter: 9 
Verkställande direktör: Helena Gill 

Bolagets mål 
Bolaget arbetar utifrån de ägardirektiv som 
antagits av Kommunfullmäktige i Sävsjö 
Kommun och Sävsjöortens Näringslivs
förening. 
Mätning av mål 
Mätning av mål kommer göras utifrån den 
verksamhetsplan som fastställs inför 2017. 

RESULTATRAKNING 

Bokslut 
Be/ooo i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 1 741 

Rörelsens kostnader -1 893

Avskrivningar 0 

Rörelseresultat -152

Finansiella intäkter 1 

Finansiella kostnader 0 

Resultat efter finansiella poster -151

Bokslutsdispositioner 6 

Skatt 0 

Arets resultat -145

Årets investeringar 

Budgeten antagen av styrelsen 2016-10-11 

Verksamhetsområde 
Näringslivsfrågor 

Beskrivning av verksamhet 
Företagsservice och samverkan skola
näringsliv 

Prognos 
lrsbudget Bokslut Buc1g9t 

2016 2016 2017 

1 805 1 815 1 977 

-1 805 -1 817 -1 963

0 0 -15

0 -2 -1

1 1 1

0 0 0

1 -1 0
0 0 0 

0 0 0

1 -1 0

75 

-217-



-218-



Budget2017 

Sävsjö Energi AB 

Ägare: Sävsjö Kommun so % och 
Vetlanda Energi och Teknik AB so
% 

Ordförande: Lars Brihall 
Antal styrelseledamöter: 4 
Verkställande direktör: Ola Rosan
der 

Gällande nedanstående mål o verksamhet, hänvisar vi till bolagets affärsplan som bifogas. 

Bolagets mål 
För bolaget finns en separat affärsplan 
med ett ganska stort antal mål för verk
samheten. Viktigaste målet som påverkar 
bolagets ekonomi är att driftsättning av 
den nya panncentralen går bra och att en 
tillgänglighet på den nya anläggningen på 
90% uppnås. 

Mätning av mål 

Resultaträkning 
Bokslut 

BelODD i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 68337 

Rörelsens kostnader -51 780

Avskrivningar -5 464 

Rörelseresultat 11 09 3 

Finansiella intäkter 14 

Finansiella kostnader -997

Resultat efter finansiella poster 10 110 

Bokslutsdispositioner -7 551 

Skatt -559 

!Arets resultat 2000 

Årets investeringar 10 710 

I 

Budgeten antagen av styrelsen 2016-10-21 

I 

Verksamhetsområde 
Bolagetsverksamhet innefattar fjärrvärme, 
elnät, gasnät, hushållsavfall samt Vatten 
och Avlopp inom Sävsjö kommun. 

Beskrivning av verksamhet 
Under 2017 kommer att fokuseras på att 
slutföra de förändringar som blir följden 
av den gemensamma organisationen och 
driften inom Njudung Energi. De största 
investeringarna under året kommer att ske 
inom VA-verksamheten samt slutförande 
av PC Bulten. 

Prognos 

Årsbudget Bokslut Budget 
2016 2016 2017 

70 400 67 414 108 253 

-56 015 -51 216 -82 389 

-5 288 -5 226 -12 582

9 097 10 972 13 282 

6 12 3 

-1306 -522 -4 000

7797 10462 9285 

7797 10462 9285 

70 000 70 000 24 500 

I I I 
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Budget 2017 

Stockarydsterminalen AB 

Ägare: Sävsjö Kommun/Sävsjö 
Transport AB 

Ordförande: Stefan Gustavsson 
Antal styrelseledamöter: 11 

Verkställande direktör: Ulf 
Blomquist 

Bolagets mål 
Att tillvarataga ägarnas intresse samt 
främja utveckling och skötsel av exploate
ringsområdet (Stockaryds terminalen). 

Mätning av mål 
Volym, hanterat antal KBM/år 

Resultaträkning 
loblut 

DeloJJJJ i tkr 2015 

Rörelsens intäkter 6713 

Rörelsens kostnader -5 080

Avskrivningar •I 371 

Rörelseresultat 262 

Finansiella intäkter I 

Finansiella kostnader -158

Resultat efter finansiella poster 105 

Bokslutsdispositioner 
Skatt 
Arets resultat 105 

Årets investeringar Ny maskin 3 500 

Budgeten antagen av styrelsen 2016 -

Verksamhetsområde 
Material och lasthantering, drift underhåll 
av Terminal. 

Beskrivning av verksamhet 
Hantering och lagring av främst massaved och 
timmer för omlastning väg-järnväg. 
Drift/underhåll/förvaltning och utveckling av 
terminalyta och dess Yerksamhet. 

Prapos 

A,sbudpt laktllll ..... 
2016 2011 2fl7 

7 595 6950 7707 

-5 448 -5378 ·5 553

-1410 -I 189 ·I 363 

737 383 791

1 0 I 

-348 -193 -257

390 190 535 

390 190 535 
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Sävsjö 
�kommun 

Bilagor 

- Budgetförutsättningar
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Sävsjö 
i:.:�• kommun

A. FÖRUTSÄTTNINGAR

Svensk ekonomi mot "mild högkonjunktur" 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 pro

cent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år 

och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas 

betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling 

av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år 

växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktingin

vandringen. 

Jämfört med bedömningen som presenterades i februari har en del förändringar skett. Den mest 

avgörande är en ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte växer lika 

mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen från februari antogs befolkningen öka med 

uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i den nya befolkningsprognosen begränsas ökningen 

till cirka 690 ooo. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande nettoinvandring. 

Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den ekono

miska utvecklingen jämfört med vad vi räknade med i februari och inte minst då vad avser utveckl

ingen av offentlig konsumtion. Till det ska läggas att den svenska ekonomin under början av i år har 

utvecklats svagare än beräknat vilket dragit ner bedömningen för i år. Trots de nedjusteringar som 

gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa år. Det innebär 

att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når konjunkturell balans. Konjunktur

läget nästa år kan beskrivas i termer av "mild högkonjunktur". 

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skat

tunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer 

vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

2015 2016 2017 2018 2019 

BNP* 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 

Relativ arbetslöshet, nivä 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 3,1 3,4 3,6 3,7 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 

Konsumentpris, KPIF-KS o,6 1,1 1,5 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 o,8 1,6 3,4 3,0 

Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 

Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling.

-225-



För åren 2018 och 2019 har ingen egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin förutsätts nå 

konjunkturell balans och därefter utvecklas i linje med potentiell tillväxt. Det innebär BNP

ökningar på 1,8 procent dessa båda år och en tillväxt i inhemsk efterfrågan som är av ungefär 

samma omfattning. Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd av de 

växande krav som den snabbt växande befolkningen ställer. Samtidigt utvecklas hushållens kon

sumtionsutgifter långsammare än under 2016 och 2017 till följd av en väsentligt svagare inkomstut

veckling. För att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden beräknas skatten behöva höjas 

med sammantaget 1 krona och 82 öre fram till 2019 jämför med i dag. Dessa skattehöjningar till

sammans med högre räntor innebär att hushållens disponibla inkomster under dessa båda år mins

kar i reala termer räknat per invånare. 

Tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2015-2017 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan 

och som presenteras utförligt i Ekonomirapporten, april 2016. 

År 2014 växte skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet. År 2015 tilltog ök

ningen väsentligt och den höga ökningstakten väntas bestå både i år och nästa år innan den avtar 

mot slutet av prognosperioden (diagram 1). Det är främst tre faktorer som förklarar varför det nu 

växer så mycket snabbare än under 2014. Framförallt handlar det om att utvecklingen på arbets

marknaden medför större ökning av lönesumman. Indexeringen av inkomstanknutna pensioner ger 

också större ökning av pensionsinkomsterna och slutligen leder samspelet mellan pris- och löneök

ningar till en mer gynnsam utveckling av grundavdragen. Men dessutom bidrar ett par ändringar i 

skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka 

skatteunderlaget medan det fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande 

då trappades ned. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
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Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 beror till stor del på att arbetsmarknadsläget leder till 

svagare sysselsättningstillväxt. Dessutom upphör grundavdragen att bidra till ökat skatteunderlag, 

eftersom våra beräkningar på ett par års sikt utgår från att de stiger i samma takt som taxerad in

komst. 
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Förändring jämfört med SKL:s prognos från februari 2016 

Den aktuella prognosen innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos vi publicerade i 

februari (cirkulär 16:7). Det beror till övervägande del på att vi nu förutser betydligt svagare ut

veckling av arbetade timmar. Delvis förklaras detta av att BNP-tillväxten innevarande år ser ut att 

bli lägre än vi räknade med i februari, med mindre sysselsättningsökning 2016 som följd. Men vi 

räknar även med svagare utveckling av arbetade timmar framöver. Det beror på att våra nuvarande 

beräkningar utgår från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än 

vad vi räknade med i februari. Detta är en följd av att Statistiska Centralbyråns nya befolkningspro

gnos visar mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra prognos, som låg till 

grund för våra beräkningar i februari. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

2014 2015 2016 

SKL, apr 3,2 5,0 5,0 

Reg, apr 3,2 5,0 5,7 

ESV,apr 3,2 5,6 5,4 

SKL, feb 3,2 4,9 5,6 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

2017 

5,2 

5,4 

4,7 

5,6 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

2018 

4,3 

4,6 

4,1 

5,2 

2019 

4,3 

4,3 

3,8 

4,4 

2014-

2019 

30,1 

31,7 

30,0 

32,5 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar nästan exakt lika stor ökning av skatteunderlaget 

som SKL:s om man ser till hela perioden 2014 - 2019, men det är stora skillnader mellan förloppen. 

I början av perioden visar ESV:s prognos störst ökning medan det omvända gäller längre fram. ESV 

prognostiserar större ökning av pensioner och mindre ökning av grundavdragen än SKL år 2015. 

Att ESV förutser större ökning år 2016 beror framförallt på att de räknar med större ökning av arbe

tade timmar medan SKL:s prognos visar större ökning av sociala ersättningar än ESV:s mot slutet 

av perioden. 

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s. Det beror framförallt på 

större ökning av arbetade timmar. Till viss del beror skillnaden också på att regeringen prognostise

rar större ökning av pensionsinkomster. 

Preliminärt utfall av 2017 års kostnadsutjämning 

SKL har gjort en preliminär beräkning av 2017 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat 

underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Beräkningen bygger på att det nu remitterade försla

get om ändrad indelningsgrund för delmodellen barn och ungdomar med utländsk bakgrund införs 

2017. Delmodellerna för individ- och familjeomsorgen och förskolan förväntas vara oförändrade. 

I likhet med tidigare år är huvuddelen av kostnadsutjämningens dataunderlag uppdaterat. Nedan 

kommer vi att resonera om de variabler som inte varit möjliga att uppdatera eller inte är fastställda. 

Preliminär LSS-utjämning 2017 

Även år har vi gjort en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2017 som baseras på 2015 års 

ekonomiska utfall för de flesta kommuner. Prislapparna och totalkostnaden är baserat på uppgifter 

från de kommuner som kommit in med uppgifter från 2015. För 250 kommuner som kommit in 

med sina Räkenskapssammandrag (RS) för 2015 före den 20 april beräknas personalkostnadsindex 
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(PK-IX) på dessa siffror. Detta gäller även om RS inte är färdiggranskat av SCB. För övriga kommu

ner så används PK-IX för 2016 års utjämning som är baserat på RS för 2014. Vi kommer liksom 

tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2017 i juni när RS för 2015 är färdigt. Vi vet 

inte säkert om regeringen verkligen avser att uppdatera PK-IX, eftersom man inte vill ge besked om 

detta i förväg, men eftersom detta gjorts de senaste fem åren är sannolikheten mycket stor för en 

uppdatering. Se bilaga 3 för kommunvisa uppgifter. 

Källa: Cirkulär 16:17 "Budgetförutsättningar för åren 2017-2019" Sveriges kommuner och landsting. 

Det ekonomiska läget för Sävsjö kommun 

De senaste åren har Sävsjö kommun redovisat ganska goda resultat delvis med hjälp av återbetal

ning av AFA sjukförsäkringspremier. Under verksamhetsåret 2015 redovisade nämnderna ett mi

nusresultat på 3,5 mkr men tillsammans med främst återbetalning av AFA-medel blev det ändå ett 

positivt resultat för 2015. 

För verksamhetsåret 2016 har vi en svag budget. Resultatet är budgeterat till enbart 5,2 mkr där 

ingår ett antal rationaliseringsuppdrag som tillsammans ske ge 3,0 mkr i besparingar. Inför varje 

nytt budgetår ser läget ofta besvärligt ut. Inför budget 2017 är läget bättre än vanligt genom lig

gande förslag att tillföra kommunsektorn 10 miljarder från 2017 och framåt. Detta förslag som skall 

beslutas hösten 2016?, ger Sävsjö kommun ca 25 mkr extra för 2017 och även för 2018, men sjunker 

fram till 2021 ned till en grundnivå på ca 8 mkr. 

Mellan åren 2014 och 2015 ökade antalet invånare i Sävsjö kommun med 128 personer. Största 

anledningen var ett stort positivt flyttnetto men även bättre födelsesiffror. I budgetförutsättningar

na har vi antagit att befolkningsnivån 2016-11-01 är plus 50 personer mot 2015-11-01. 

Ambitionen är att 2017 års budget ska ha ett resultatöverskott på minst 2,0 % av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. 

Utvecklingsstrategi Sävsjö kommun (US) 

Det har under vintern och våren arbetats, både politiskt och tjänstemannamässigt med en ny ut

vecklingsstrategi vilket fastställdes i kommunfullmäktige 2016-05-23. 

Mål, uppiöljning 

Implementeringen av den nya utvecklingsstrategin kommer att starta i höst samt hur uppföljning 

skall ske. Mer information om detta kommer efter sommaren. 

Budget 2017 - 2019 iör Sävsjö kommun 

Nytt för i år är att de budgetramar som beslutas av kommunfullmäktige den 20 juni ej är prelimi

nära utan är att betrakta som fastställda. Kommunfullmäktige kommer i november att slutligen 

fastställa budgeten efter en avstämning av om något väsentligt har förändrats efter junibeslutet. 

Nämnderna skall utifrån beslutade ramar för 2017-2019 presentera en treårsbudget. Nämndens 

totala verksamhet ska indelas i lämpliga block. Beräknade kostnader och intäkter för varje block ska 

redovisas. Texterna ska vara kortfattade och koncentreras till väsentligheter. Ett särskilt textstycke 

under respektive verksamhetsblock ska beskriva budgetramens konsekvenser och den utveckling 

som kan ses under budgetperiodens andra och tredje år. Budgetförslaget avseende andra och tredje 

året ska upprättas utifrån en översiktlig bedömning. 

Kostnadsökningen för löner beräknas detta år centralt i finansen. En central lönepott på 1 ooo tkr 

inklusive Po-pålägg är även avsatt i finansen för att komma åt "snedvridningar". 
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Flera kommunala taxor är numera s.k. maxtaxor, vilket innebär att ökade kostnader i verksamheten 

inte självklart kan kompenseras genom höjda taxor. Nämnderna ska tillsammans med budgetför

slaget, där det är möjligt, också lämna förslag till ökning av taxor och avgifter. Uppräkning av taxor 

och avgifter kopplas till förväntad inflation (med undantag av maxtaxor, va-taxa och renhållnings

taxa) och uppräkning kan ske upp till max 1,0 procent. 

Befolkningsutveckling 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har Sävsjö kommun, i likhet med övriga kom

muner på höglandet, minskat i antalet invånare. Trenden har dock vänt och de senaste åren har 

befolkningsförändringen varit liten, vissa år en mindre ökning och vissa år en liten minskning. För 

åren 2013 till 2015 var befolkningsförändringen större än vad vi är vana vid, men då kopplat till en 

ganska stor invandring. Åldersgruppen 65 år och uppåt ökar i andel. Flyttnettot var positivt under 

2015 ( 120 st) jämfört med föregående år ( 136 st). 

2004-12-31 10 973 invånare (slutlig) 

2005-12-31 10 989 invånare (slutlig) 

2006-12-31 10 985 invånare (slutlig) 

2007-12-31 10 937 invånare (slutlig) 

2008-12-31 10 883 invånare (slutlig) 

2009-12-31 10 871 invånare (slutlig) 

2010-12-31 10 830 invånare (slutlig) 

2011-12-31 10 871 invånare (slutlig) 

2012-12-31 10 844 invånare (slutlig) 

2013-12-31 10 969 invånare (slutlig) 

2014-12-31 11 100 invånare (slutlig) 

2015-12-31 11 228 invånare (slutlig) 

Skatter och kommunalekonomisk utjämning 

Tre hörnstenar utöver avgifter i den kommunala verksamhetens finansiering är: 

• Allmän kommunalskatt från kommuninvånarna

• Kommunalekonomisk utjämning (inkomstutjämning, kostnadsutjämning och LSS
utjämning)

• Kommunal fastighetsavgift

Skatteberäkningen för år 2017-2019 har skett utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

prognos per 2016-04-28 med justering efter kommunens egen befolkningsprognos som redovisas 

ovan. Ny skatteunderlagsberäkning kommer 15 augusti 2016. 

Summan av kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift be

räknas, utifrån en utdebitering på 21:92 till: 

År 2017 670,1 mkr 

År 2018 687,1 mkr 

År 2019 704,1 mkr 

Utöver detta finns förslaget att tillföra 10 miljarder extra till kommunsektorn som för Sävsjö kom

muns del preliminärt betyder cirka 25 mkr för åren 2017 och 2018 men sedan sjunker ned till en 

grundnivå på 8 mkr. Detta är ännu inte beslutat och enligt regeringens hemsida sker beslutet under 

hösten. Vi i likhet med de flesta kommuner räknar med detta tillskott i budgetunderlaget. 
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En förändring av skattesatsen med 10 öre motsvarar en ökning eller minskning av skatteintäkterna 

med cirka 1,9 miljoner kronor. Sävsjö kommun kommer utifrån budgetförslaget att ha en skattesats 

på (21:92) vilket innebär att det är 6 kommuner som har en högre utdebitering i Jönköpings län. 

Genomsnittet i länet är 21,83 för år 2016. 

Beräkning av de ekonomiska resurserna, där skatte- och utjämningsberäkningen utgör den största 

delen, bifogas som bilaga 3. 

Kommunal fastighetsavgift 

Från 2009 har den statliga fastighetsskatten på bostäder ersatts av en kommunal fastighetsavgift. 

Varje kommuns intäkter räknas upp eller ned med förändringen av intäkterna från fastighetsavgif

ten i den egna kommunen. 

Utjämningssystem :for kostnader enligt LSS - Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 

Sävsjö kommun har av tradition en omfattande verksamhet som regleras enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Lagen om assistansersättning (LASS). 

Systemet för LSS-utjämningen har setts över och en ny lag gäller från 2009. 

Beräkningarna följer senaste prognos från SKL som dock i nuläget är mycket preliminära. 

Budgeterat årsresultat 

2017 2018 2019 

Resultat enligt "normala" skattein- -3,4 mkr -4,3 mkr + 0,7 mkr

täkter 

Resultat med förslag om 10 milj ar- + 21,5 mkr + 20,7 mkr + 20,7 mkr

der extra till kommunsektorn 

Taxor 

Nämnderna ska tillsammans med sitt budgetförslag redovisa samtliga taxor. Detta ska ske oavsett 

om nämnden föreslår någon förändring eller inte. Den ekonomiska effekten för nämnden ska redo

visas i förslaget. 

Avgifterna ska årligen prövas och justeras för att fä en jämn reglering. Som framgår ovan ska 

nämnden för de taxor, som inte är s k  maxtaxor eller inkomstrelaterade, föreslå en höjning med upp 

till 1,0 procent. Undantag gäller för renhållningstaxan som föreslås justeras i den omfattning som 

krävs för att även fortsättningsvis ha en 100-procentig taxefinansiering av verksamheten. En be

dömning av hur en sådan taxa påverkar nivån i förhållande till andra kommuner ska också ske. 

Kommunfullmäktige ska anta alla taxor i samband med budgetbehandlingen. Tillämpningsföre

skrifter, mindre justeringar och liknande antas av nämnden. En jämförelse med andra kommuner 

och en noggrann avvägning av effekterna med anledning av taxejusteringar ska göras av nämnden 

innan förslag till ändrade taxor presenteras. Se Bilaga 5. 

De kommunala bolagen 

För att den kommunala budgeten inte ska vara underbalanserad krävs att de kommunala bolagen 

inte har behov av några ägartillskott. 
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Sävebo AB är ett av Sävsjö kommuns helägda bostadsbolag. Från och med 2011 gäller en ny lag om 

allmännyttiga bostadsbolag, där det bl.a. står att verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga 

principer, något som innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip. Uthyrningsgra

den ligger för närvarande på en mycket hög nivå. Under 2015 slutfördes ombyggnationen av det 

"gamla apotekshuset" till bostäder och dessa invigdes i slutet av februari 2015. 

Halva aktieinnehavet i Sävsjö Energi AB ägs av Sävsjö kommun och resterande hälft övertogs 2013 

av Vetlanda Energi och Teknik AB. Bolaget är i dag ett stabilt och lönsamt bolag men står just nu i 

ganska stora investeringar i lokaler och värmepannor för att producera fjärrvärme. 

Under de senaste åren har Savman AB genomfört utbyggnader av bredbandsnätet. År 2003 byggdes 

ett sammanbindande datanät mellan Sävsjö - Vrigstad - Stockaryd - Rörvik. Denna infrastruktur 

är viktig för samhällets utveckling. Under år 2006-2007 skedde utbyggnad av bredband på lands

bygden med radioteknik och från 2008 har fibernätet utvidgats på landsbyggden i ganska snabb 

takt. Under uppbyggnadsskedet har bolaget, i likhet med de flesta bredbandsbolag haft svårt att ta 

balans i sin ekonomi men redovisar nu sedan några år tillbaka ett positivt resultat. 

Sävsjö kommun äger tillsammans med det lokala näringslivet ett gemensamt bolag, Sävsjö Närings

livs AB. I dessa budgetförutsättningar har medräknats ett fortsatt samarbete i näringslivsfrågor 

med den lokala näringslivsföreningen genom det samägda bolaget. Ramen är sedan tidigare juste

rad med anledning av en omorganisation av nyföretagarfrågorna där kommunen från halvåret 2013 

övertagit samordningen av nyföretagarfrågorna. Målsättning är att kommunen skall bidra på 

samma nivå som näringslivet. 

I AB Sävsjö Industribyggnader har uthyrningsläget varit stabilt under de senaste åren och man har 

kunnat redovisa ett ekonomiskt överskott. Under 2015 genomfördes en hel del satsningar på indu

strilokaler i Rörvik. 

I Sävsjö Skytte Center Ek.förenings lokaler drivs från och med hösten 2011 ett riksidrottsgymna

sium. Från och med mars månad 2011 finns inte längre någon personal anställd i föreningen. Tjäns

ter för drift och underhåll, administration mm köps in av olika förvaltningar i Sävsjö kommun. 

Ett aktivt arbete bedrivs kontinuerligt för att utveckla anläggningen och verksamheten, bland annat 

har en ny skjutbana tillskapats. 

I Höglandets Kommunalförbund ingår Höglandets IT (HIT) som inledde sin verksamhet från 1 ja

nuari 2010. Under 2012 genomfördes en implementering av gemensam IT-plattform på höglandet. 

Från 2014 har en tjänstekatalog införts som reglerar ersättningen till HIT för de tjänster som ut

nyttjas. Kostnaden för Sävsjö kommuns IT-tjänster från HIT ökade ganska kraftigt från 2014 i och 

med införande av tjänstekatalogen, ökningen var mer måttlig under 2015.

Stockarydsterminalen AB ägs till lika delar av Sävsjö Transport AB och Sävsjö kommun och har 

som affärside att vara en attraktiv avlänkningspunkt på södra stambanan där kunderna kan utföra 

material- lasthantering samt transporter på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Bolagets har 

under 2014 och 2015 haft lägre volymer med färre antal tåg än beräknat. Bolaget ser dock positivt 

på utvecklingen framåt och bedömningen är ökade volymer genom satsning på andra produkter 

som ett komplement till huvudinriktningen. 

Inför budget 2010 infördes en särskild avgift för de helägda bolagen som erhållit kommunal borgen 

för lån. Denna avgift höjdes från budget 2015 till 0,4 % av den vid årets början gällande maximala 
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gränsen för kommunal borgen, s k borgenslimit. Med nuvarande borgensnivå innebär det en sam

manlagd avgift på 1 930 ooo kronor från bolagen. 

Bolagens ekonomi påverkar också kommunens ekonomi. De kommunägda bolagen ska därför upp

rätta och lämna årsbudget för är 2017 till kommunstyrelsen senast den 10 oktober 2016. Delårsrap

portering med prognos över bedömt helårsutfall ska också ske per augusti månad, på samma sätt 

som för de kommunala nämnderna. Därutöver ska mänadsrapporter lämnas efter begäran från 

Kommunstyrelsen. Uppdrag har givits för bearbetning av bolagsordningar och ägardirektiv för bo

lagen. 

B. RAMBERÄKNINGARFÖRÅR2017-2019

Kommunstyrelsens anslag f'ör of'örutsedda behov 

För att bibehålla Kommunstyrelsens handlingsutrymme och ge möjlighet att i samband med beslut 

om tillkommande uppdrag för nämnderna kunna bistå med finansiering uppgår kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda behov till en miljon kronor för år 2016 samt ytterligare en miljon som ut

vecklingspott för satsningar i enlighet med utvecklingsstrategin. I budgetförslaget finns också medel 

avsatta för kompetensutveckling av kommunens anställda. 

Kommunikationer 

Tillgång till allmänna kommunikationsmedel är viktigt för att kunna resa till och från Sävsjö kom

mun. Ansvaret för länstrafiken i Sävsjö kommun övergick till landstinget i Jönköpings län från 

2012. Finansieringen av detta har skett genom en skatteväxling på 0,33 kronor och kommunens 

kostnader för kollektivtrafiken har därmed minskat i samma omfattning. 

E-f'örvaltning

Sävsjö kommun ska medverka i arbetet med E-utvecklingsråd och Digital agenda i Jönköpings län. 

Syfte är att samverka i frågorna kring - utvecklingsomrädet. Höglandets IT påbörjar också ett initi

alt arbete med plattform för e-utveckling. 

Fastighetsunderhåll och fastighetsdrift 

För år 2017 föreslås det planerade underhållet i kommunens skol-, förskole- och vårdfastigheter öka 

med 2 % vilket betyder 61,70 kr/m2
, 91,41 kr/m2 respektive 71,44 kr/m2

• Det är angeläget att dessa 

medel används till långsiktigt fastighetsunderhåll och inte till ombyggnaden för olika verksamhets

förändringar. 

Det akuta underhållet, kostnaderna för fastighetsskötsel och rörliga kostnader höjs med 2,0 procent 

till är 2017. Den genomsnittliga höjningen av internhyrorna räknas upp med o,6% för 2017. 

Beslut har nu fattats av kommunfullmäktige om att samordna hela koncernens fastighetsförvaltning 

i bolaget Sävebo AB. Detta ska genomföras från januari 2017, under 2017 har budgeterats med 

igångkörningskostnader på 0,5 mkr i enlighet med utredares förslag. 

Resultatenheter 

Sedan tidigare finns särskilda resultatenheter för fastigheter, IT, telefoni och lokalvård. Från 2009 

är även skolsltjutsar, kost och vaktmästeri organiserade som resultatenheter. Vaktmästeri ingår i 

fastighetsavdelningen. Det innebär att verksamhet leds av en fristående enhet som finansierar sina 

kostnader genom interna ersättningar. Verksamheten styrs av styrgrupper där "internkunderna" 

ska ha stort inflytande. Det är angeläget att verksamheten optimeras i dessa resultatenheter för att 

begränsa kostnaderna och om möjligt öka kvaliteten. Från och med 2012 ingår resultatenheterna 

kost och städ i en gemensam resultatenhet "Kommunal Serviceenhet". Ett större besparingsarbete 

har genomförts inom kostorganisationen. Detta har också lett till en del organisationsförändringar. 
8 
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Ett kostpolitiskt program har arbetats fram. Köparna av tjänster från resultatenheterna kompense

ras med 2,0 % i 2017 års budgetramar, samt tillägg till köparna som kompensation för volymök

ningar. 

Effekt av elevf*örändringar 

Enligt prognoser från barn-och utbildningsförvaltningen om elevförändringar för år 2017 har dessa 

justerats med 75% av rörlig kostnad. Detta innebär en ökning av barn-och utbildningsnämndens 

budgetram med 2,7 mkr. 

Barnomsorg 

I enlighet med prognoser om förändringar i barnantal inom barnomsorgen har dessa justerats med 

75 % av rörlig kostnad. Detta innebär att ramen ökats med ca 3,1 mkr. 

Projektmedel till EU-projekt 

Sävsjö kommun ska aktivt verka för att tillskapa projekt som är utvecklande för verksamheten. Där 

så är möjligt ska EU-medel sökas eller annan extern finansiering. Det är angeläget att nämnderna 

beaktar detta vid upprättande av sina budgetförslag så att medel för kommunens del av finansie

ringen av dessa projekt finns inom nämndernas budget. 

Personalomkostnadspålägg {PO-pålägg) 

Nämnderna betalar, som ett personalomkostnadspålägg, ersättning till finansförvaltningen för ar

betsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt intjänade pensionsförmåner. För 2017 är denna beräknad 

till 38,33 %. 

Inflation och prisutveckling 

I budgetförutsättningar för 2017 som SKL lämnar beräknas inflationen bli 1,6 procent för 2017, för 

2018, 3,4 procent och för 2019, 3,0 procent. SKL har tidigare år legat ganska mycket över i sina 

prognoser avseende inflation än vad det verkliga utfallet blivit. Det sker för 2017-2019 ingen kom

pensation i nämndernas ramar för inflationsutveckling. 

Räntor 

Snitträntan har för 2017 beräknas till 1,1 % på våra krediter mot att snittet under 2015 var 1,26 %. 

Kapital tjänstkostnader 

Nämnderna betalar ersättning till finansförvaltningen för det kapital som använts vid de investe

ringar som gjorts. Kapitaltjänstkostnaden består dels av avskrivningsmedel (enligt nominell metod) 

och dels av ränta på använt kapital. Räntenivån justeras årsvis i samband med upprättandet av 

budget. Enligt rekommendation från SKL inför 2017 justeras räntenivån från dagens 2,5 procent till 

1,75%. 

De förändringar som sker av kapitaltjänstkostnaderna innebär justering av budgetramarna. Nämn

derna kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar samtidigt minskas 

budgetramarna i de fall kapitaltjänstkostnaderna minskar. 

Anslag av engångskaraktär 

Beslutade anslag av engångskaraktär redovisas separat i ramberäkningarna. 

9 
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Ändring av generella statsbidrag 

I de fall förändringar görs i det generella statsbidraget till kommunen som avser viss verksamhet 

har motsvarande justering gjorts i berörd nämnds budgetram. 

Riktade statsbidrag 

Regeringen tillhandahåller flera riktade statsbidrag till olika verksamhetsområden. Nämnderna får i 

uppdrag att aktivt hålla sig informerade om möjligheterna att tillgodogöra sig dessa bidrag. 

C. ANSLAGSBINDNINGSNIV Å

Anslaget tilldelas nämnden som en nettoram. Nämnden har möjlighet att under löpande verksam

hetsår göra justeringar mellan olika verksamheter, så länge detta inte berör frågor av principiell 

natur eller andra förändringar som ska godkännas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Budgetramen som helhet får inte överskridas. Nämnden måste noga följa den ekonomiska utveckl

ingen och genast vidta erforderliga åtgärder så snart underskott befaras. 

Viktiga verksamhetsfrågor ska inte skjutas upp för behandling i samband med budget, utan behand

las och avgöras under löpande år. Nämnderna ska, under löpande verksamhetsår, snarast redovisa 

befarade större budgetavvikelser till Kommunstyrelsen. Större budgetavvikelser utan kommunikat

ion med Kommunstyrelsen är inte acceptabla. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske löpande. En samlad delårsrapportering med pro

gnos över helårsutfallet ska lämnas till Kommunfullmäktige per 2016-08-31. Även de kommunala 

bolagen ska vid dessa tillfällen lämna delårsrapport. Därutöver ska månadsrapporter lämnas efter 

begäran från Kommunstyrelsen. De nämnder som i sina avlämnande mänadsrapporter uppvisar 

underskott mot budgeterad ram skall i samband med månadsrapporten också lämna åtgärdsplan 

för hur de skall komma i budgetbalans. 

I samband med bokslut och upprättande av årsredovisning ska nämnderna och de kommunala bo

lagen rapportera utfallet av verksamheten för år 2016.

D. OMSÄTTNINGS- OCH NYCKELTAL

Omsättningstal (volymer) 

Alla nämnder ska i budget redovisa omsättningstal (volymer), som är av intresse och där möjlighet

er till jämförelser mellan olika år finns. En uppföljning ska göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Övriga nyckeltal 

Ekonomiska jämförelsetal i form av nyckeltal är ett viktigt sätt att mäta åtagandena. För en del 

verksamheter kan ett numeriskt nyckeltal vara så ofullständigt att det ger en felaktig eller bristande 

information. En kompletterande verbal beskrivning ska då göras. 
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E. RAMAR ÅR 2017-2019

Driftsramar 

Med ovan angivna utgångspunkter har driftsramar utarbetats för de olika nämnderna. Flertalet av 

förändringarna i nämndernas budgetramar kommenteras ovan. Se bilaga 1 och 2. 

Investerings budget 

Budgetbeslutet omfattar åren 2017 och 2018 med en plan för 2019. 

Under åren 2017-2019 är det möjligt att investera cirka 150 miljoner kronor sammanlagt utan att 

skapa ett upplåningsbehov. Samtliga nämnder har fått möjlighet att äska budgetmedel för kom

mande period som behandlats av budgetberedningen, se bilaga 4. 

Till varje investeringsförslag ska en redovisning göras över dess påverkan på driftskostnaderna. 

Genomförda investeringar, med en totalinvestering över 100.000 kronor ska återredovisas till 

nämnden och investeringar över 500.000 kronor ska dessutom redovisas till Kommunstyrelsen 

snarast efter investeringens slutförande. Befaras större kostnads- eller tidsförslrjutning ska nämn

den genast begära en dialog med Kommunstyrelsen. 

F. TIDSPLAN OCH FÖRHANDLING ENLIGT MBL
En genomarbetad budget utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgetramar 160620 och förslag 

till taxor ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 3 oktober 2016. Tidsplan för budgetarbe

tet bifogas. Bilaga 6. 

Innan budgetförslagen lämnas till kommunstyrelsen ska dessa MBL-förhandlas med de fackliga 

organisationerna av respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen utskott i Sävsjö kommun den 24 maj 2016 
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�---

SAMMANSTÄLLNING 
BUDGETBERÄKNINGAR 2017-2019 

RESULTATBERÄKNING 

... .� 

Bilaga 1 

Belopp i tkr + tillägg Bokslut Årsbudget Budgetram Budgetram Budgetram 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Beräkning ekonomiska 

resurser 599 412 609 785 611 199 663 301 657 280 656 962 

Kommunstyrelsen -36 078 -34 498 -37 862 -so 856 -so 462 -46 720

Myndighetsnämnd -13 036 -12 571 -13 014 -14 480 -14 516 -14 048

Kommunfullmäktige -1 178 -1 150 -1 079 -1 095 -1 102 -1109

Revision -595 -590 -596 -704 -708 -712

Valnämnd -5 -6 -5 -5 -205 -205

överförmyndarnämnd -1 331 -1 294 -1 352 -1 437 -1 440 -1443

Kultur- och fritidsnämnd -19 469 -19 756 -19 331 -20 309 -20 368 -20 428

Teknisk utskott -25 931 -24 237 -23 633 -23 826 -23 834 -23 842

Barn- och utbildningsnämnd -272 952 -276 141 -279 087 -293 636 -293 553 -295 757

Socialnämnd -226 287 -230 133 -230 040 -243 104 -243 714 -244 353

Summa nämnder -596 862 -600 376 -605 999 -649 452 -649 902 -648 617

ÅRETS RESULTAT 2 550 9409 5 200 13 849 7 378 8 345 

!INVESTERINGAR ENLIGT INVESTERINGSPLAN 2017-201§

Budgetram Budgetram Budgetram 

Belopp i tkr 2017 2018 2019 

(INVESTERINGAR 53 718 57 940 46 200 48 040 50 940 45080 

Enligt plan i budget 2017-2019 

KASSAFLÖDESANALYS (förenklad) 
Budgetram Budgetram Budgetram 

Belopp i tkr 2017 2018 2019 

Arets resultat 13 849 7 378 8345 

Avskrivningar 30 500 31 000 31500 

Investeringar -4C 04G -so 940 -45 080

!ARETS KASSAFLÖDE -3 691 -12 562 -s 235

2016-10-26 
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Bilaga 1 

ÖVERSIKT 

BUDGETRAMAR 2017-2019 

Belopp i tkr 

Samtliga nämnder 

Årsbudget föregående år (2015 - 2016- 2017) 

Avgår och tillkommer: Förändringar enligt ramar (BUN och SOCN) 

Avgår och tillkommer: Förändringar enligt ramar (Övriga nämnder) 

Löneuppräkningar 

Ramjustering år 2017 (resultatenheter 2,0 %) 

Ramjustering år 2018 (resultatenheter 2,0 %) 

Ramjustering år 2019 (resultatenheter +2,0 %) 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 
Ovriga justeringar av kapitaltjänstkostnader 

lsuMMA BUDGETRAMAR 

RESURSER { enligt särskild beräkning) 

'ÅRETS RESULTAT 

-238-

2017 2018 2019 

605 999 649 452 649 902 

16 433 -1 084 1 151 

14 600 -300 -4 354

12 682 

1 332 

1 834 

1 918 

-34 792

33 198

0 

649 452 649 902 648 617 

663 301 657 280 656 962 

13 849 7 378 8 345 

2016-10-26 



Bilaga 1 

RAMBERÄKNING BUDGET 2017-2019 
Belopp i tkr 

!Kommunstyrelsen

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Miljösamordning (medel för verksamheten) 
IT (Dähsprojekt, verksamhetssystem) 
Miljsamordning (100% tjänst inledningsvis projektanställning) 
Samordnad fastighetsförvaltning 
Utvecklingspott, utvecklingsstrategi, KC delegation 
Utvecklingspott, utvecklingsstrategi, KS oförutsett 
Nyförtagarverksamhet 
Personalförstärkning, kompetensutveckling 
Omfördelning finans, HIT 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 
[BUDGETRAM 

Teknisk Utskott 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Rastplats Eksjöhovgard 
Ökad driftbudget gata/park 
Ökad budgetram för avgifter, tillsyn 
Ökad budgetram för bostadsanpassning 
Ramjustering ar 2017 enligt särskild beräkning 
Ramjustering ar 2018 enligt särskild beräkning 
Ramjustering ar 2019enligt särskild beräkning 
Avgar: Kapitaltjänstkostnader i arsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i arsbudget 2017 
Tillkommer: Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade 
kapitaltjänstkostnader i hyror från Myndighetsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden 

BUDGETRAM 

[Myndighetsnämnd 

Årsbudget föregående år {2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Nytt avtal jour-beredskapsersättning 
Kostnadsökning leasingavgift 
FIP-bil, leasingavgift 
Miljö-och hälsoskyddsinspektör, projektanställd 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 
Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 
Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 

Avgår: Minskade kapitaltjänstkostn i internhyra till tekniskt utskott 
IBUDGETRAM 
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2017 

37 862 

148 

443 

350 

1 000 

650 

500 

1 000 

1 000 

500 

5 000 

2 310 

91 

-89

91

50856 

23 633 
76 

230 

90 

84 

76 

350 

15 

-31 172

29 229

1 215 

23826 

13 014 

80 

241 

323 

173 

90 

504 

-52

-425

575

-43

14480 

2019 

so 856 50 462 

-1 000

-350

-500

-1 000

-1 000

-500

106 

108 

50462 46 720 

23 826 23 834 

8 

8 

23834 23 842 

14 480 14 516 

-504

36 

36 

14 51 6 14 048 



Bilaga 1 

RAM BERÄKNING BUDGET 2017-2019 

Belopp i tkr 2017 2018 2019 

f Kommunfullmäktige 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 1 079 1 095 1 102 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 1 

Kompensation löneökningar 2016 3 

Ramjustering är 2017 enligt särskild beräkning 12 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 7 

Ramjustering är 2019enligt särskild beräkning 7 

Avgår: Utbildning politiker 

[BUDGETRAM 1 095 110 2 1109 

[Revision 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 596 704 708 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 1 

Kompensation löneökningar 2016 3 

Utökning budgetram 100 

Ramjustering är 2017 enligt särskild beräkning 4 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 4 

Ramjustering är 2019enligt särskild beräkning 4 

[!tloG!TDM 704 708 712 

[Val nämnd 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 5 5 205 

Tillkommer val 2018 200 

Avgår: Val 2018 -200

Tillkommer val 2019 200

[BUDGETRÄM 5 205 205

lÖverförmyndarnämnd 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 1 352 1 437 1 440 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 22 

Kompensation löneökningar 2016 61 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 2 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 3 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 3 

IBUDGETRAM 1437 144 0 1443 
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Bilaga 1 

RAM BERÄKNING 
Belopp i tkr 

BUDGET 2017-2019 

2017 2018 

Kultur- och fritidsnämnd 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Ökat kommunalt aktivitetsstöd 
Bidrag till oorganiserade ungdomsinitiativ 
Ökat bidrag föreningar 
Smålands kulturfestival 
Stud ieförbu ndsa nslag 
Ökat anslag pensionärsorganisationer 
Bokinköp biblioteken 
Övrig pott 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 
Ramjustering ar 2018 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 
Avgar: Minskade kapitaltjänstkostn i internhyra till tekniskt utskott 
BUDGETRAM 

---

Barn- och utbildningsnämnd 

Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Tillkommer: Ökad undervisningstid matematik 4-6 
Tillkommer: Volymökningar kost och städ 
Tillkommer: Volymökningar skolskjuts 
Avgar: Effektiviseringar nya gymnasieskolan 
Tillkommer: Lovskola 

Tillkommer: Rätt till Komvux 

Tillkommer: Betygsättning moderna språk 

Tillkommer: Interkommunala ersättningar, uppräkningar 
Justerad ram för ändrat antal förskola ( +66, -28, + 12) 
Justerad ram för ändrat antal elever i fritidshem ( +51, + 7, -12) 
Justerad ram för ändrat antal elever i förskoleklass (+7, -10, -5) 
Justerad ram för ändrat antal elever i grundskolan (+29, +8, -13) 
Justerad ram för ändrat antal elever i gymnasieskolan (-30, +12, +24) 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i internhyra till tekniskt utskott 
BUDGETRAM 
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19 331 20 309 

62 

187 

110 

30 

50 

60 

28 

15 

50 

157 

-92 

59 

-468

944

-155 

20 309 20 368 

279 087 293 636 

1 302 

3 908 

280 -11

1 100 

900 

-11

34 34

610 -23

11

625 

4 554 -1 932

1 148 158

263 -375

1 349 372

-1 732 693

1 153

1 001 

-1 896

1 546

-595

293 636 293 553 

2019 

20 368 

60 

20428 

293 553 

828 

-270

-188

-605

1 386 

1 053 

295 757 



Bilaga 1 

RAM BERÄKNING BUDGET 2017-2019 

Belopp i tkr 

!Socialnämnd
Årsbudget föregående år (2016- 2017- 2018) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2017 
Kompensation löneökningar 2016 
Tillkommer: Volymökningar städ 
Tillkommer: Höjning barndelen i riksnormen 
Utökat anslag pga. ökade kostnader kontaktperson/ledsagare LSS 
Utökat anslag pga. ökade kostnader personlig assistans 
Utökat anslag till chefsresurs inom LSS 
Utökat anslag kostnader barn och unga 
Utökat anslag kostnader vuxna missbruk 
Utökat anslag kostnader bemanning Hasseln 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2016 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i internhyra till tekniskt utskott 
fBUDGETRAM 

SUMMA BUDGETRAMAR 
-·--....... �-�-�--���-----
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2017 2018 2019 

230 040 243 104 243 714 

1 479 

4 435 

100 

202 

500 

2 000 

600 

1 300 

1 600 

1 000 

199 

610 

639 

-742

813

-422

243 104 243 714 244 353 

649 452 649 902 648 617 

2016-10-26 



Bilaga 3 

BERÄKNING EKONOMISKA RESURSER BUDGET 2017-2019 

Belopp i tkr 2016 

Antal invånare (1/11 året före) 11 183 

Övrigt 
Ökade kostn HIT -1 500
Konjunkturmedel -2 000
Utvecklingsarbete, t.ex. E-utveckling, DÄHS-projekt och 
medfinansiering projekt ,mm -2 000

Beräknade besparingar, personalpool och översyn administration 3 000

Lönekostnadsökningar 2017-2019 -11 570

Sparbeting, särskilt uppdrag 
Central lönepott för obalanser 2017-2018-2019 -1 000
SUMMA -15 070

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar m m 

Ersättning från förvaltningarna (PC-pålägg) 131 500 
Arbetsgivaravgifter, försäkringar, pension och semesterlöneskuld -131 000
SUMMA 500 

Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2015-12-31) 
samt egen beräkning 

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 -199
Utbetalningar - intjänat t o m 1997 -10 580
Förändring av pensionsavsättning exkl löneskatt 167 
Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad 
avsättning -2 615

Förvaltningsavgift pensioner till Skandia AB och Pensionvalet AB 
(registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) -200
SUMMA -13 427

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna 

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning frän nämnderna till 
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. 
Räntan beräknas till 1,75 % under planperioden, vilket är en sänkning 
med 0,75 % i förhållande till år 2016. 34 792 

SUMMA 34 792 

Avskrivningar 

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar (preliminär 
beräkning) -30 500

SUMMA -30 500
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2017 

11 300 

-1 000

-1 390

-12 627

-1 000
-16 017

141 000 
-140 000

1 000

-186
-10 213

146 

-2 487

-270
-13 010

-'-

•� 

33198 

33198 

-30 500

-30 500

2018 

11 350 

-1 000
-2 000

-2 000

-26 620

-1 000
-32 620

145 000 
-144 000

1 000

-182
-11 038

-1 792

-3 156

-270
-16 438

33198 

33198 

-31 000

-31 000

2019 

11 400 

-1 000
-2 000

-2 000

-40 995

-1 000
-46 995

148 700 
-147 700

1 000

-146
-12 020

552 

-2 818

-270
-14 702

33198 

33198 

-31 500

-31 500



Bilaga 3 

BERÄKNING EKONOMISKA RESURSER BUDGET 2017-2019 

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Skatteintäkter och generella statsbidrag (underlag bl a 

enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner & Landsting 2016-10-
05 cirkulär 16:51. 

Egen skatteinkomst ( skattesats 21 :92 för 2017) 437 777 455 268 469 876 487 731 
Skatteavräkning -939 -3 424
Extra medel kommunsektorn enligt budgetproposition 160920 22 097 22 097 15 780 
Mellankommunal utjämning 415 140 0 0 
Kommunalekonomisk utjämning 140 000 149 149 147 595 149 876 
Kostnadsutjämning 30 071 28 499 28 625 28 751 
Regleringsbidrag/-avgift -320 101 -1 826 -3 024
Strukturbidrag 0 0 0 0 
lnförandebidrag 0 0 0 0 
LSS-utjämning 10 065 16 600 16 673 16 747 
Kommunal fastighetsavgift 18 231 18 365 18 365 18 365 

SUMMA 635 300 686 795 701 405 714 226 

Finansiella intäkter 

Utdelning från kommunägda företag 50 0 0 0 
Borgensavgift från helägda kommunala bolag 0,4% på hela limiten 1 775 2 400 2 400 2 400 
Räntor på likvida medel 100 20 20 20 
Räntor på utlämnade lån 0 0 0 0 
Räntor pä kundfordringar samt inkassoavgifter 25 25 25 25 

SUMMA 1 950 2445 2445 2445 

Finansiella kostnader 

Hyra / leasing inventarier -36 -60 -60 -60
Räntor på upptagna långfristiga lån -2 000 -200 -300 -300
Ränta på utnyttjad checkräkningskredit -50 -50 -50 -50
Borgensinfrianden - egna hem -50 -25 -25 -25
Kundförluster -75 -75 -75 -75
Bankavgifter m m  -100 -140 -140 -140
Avgifter hos kronofogde m m  -35 -60 -60 -60

SUMMA -2 34 6 -610 -710 -710

TOTAL 611 199 663 301 657 280 656 962 

20161013 

SKL 16:51 
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TIDPLAN BUDGETARBETE 2017-2019-förändrad budgetprocess 
Aktivitet Jan Febr Mars April Maj 

Ordförandegrupp /förvaltningschefer bearbetning tidsplan budgetarbete 
och info budgetprocess 20 

KSU bearbetar tidplan för budgetarbete 2017-2019 26 

KS beslutar om tidplan budget 2017 -2019 9 

KF beslutar om tidplan budget 2017 -2019 22 

Genomglng med nämnderna inför budgetramar (tillsammans 
med bokslut 2015) 23-24 

KSU diskuterar budgetupplägg, utgör budget-beredning samt 
bearbetar preliminära budgetramar. 23-24

KS information om budgetarbetet 8 

Ordförandegrupp /förvaltningschefer analys och diskussion inför 
kommande budgetförutsättningar 16 

KSU behandlar förslag till budgetramar 22 

KS information om budgetarbetet 12 

Nämnderna redogör för önskad verksamhetsförindring, 
investeringsbehov samt taxor. 14 

Ordförandegrupp /förvaltningschefer genomgång av 
budgetförutsättningar och arbetet med budgetramar 20 

KSU - awätter tid för budgetdagar, möte nämnder 27-28 

KSU - budgetdagar 9-10 

Budgetramar beräknade 18

Ordförandegrupp /förvaltningschefer kort avstämning inför beslut om 
budgetramar 18 

Budgetbehandling i partigrupper och övriga överläggningar 19-23 

KSU behandlar förslag till budgetramar 24

Budgetavspark med förvaltningarna (Ev. förändringar i KS och KF 
meddelas senare) 25 

KS behandlar förslag till budgetramar 

KF fastställer budgetramar 

Komplett budgetförslag lämnas till ekonomiavd. OBS Behandlat och 
antaget i resp nämnd, ä,-en MBL-förhandlat. 

Bolagens budgetar lämnas in (antagna av resp styrelse) 

KF vidimerar och slutligt fastställer budget 

Nämndernas detaljbudgetar upprättade och lämnade till 
ekonomiavdelningen 

Juni Juli Aug Sept 0kt Nov Dec 

7 

20 

1 

10 

21 

16 
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