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Sävsjö 
kommun 

Datum 

2017-10-10 

Serviceförvaltningen 

Förvaltningschef 

Ola Bengtsson 

0382-15217 

Ola.bengtsson@savsjo.se 

Besöksadress Postadress 

Taxor för kommunstyrelsens utskott/tekniska förvaltningen 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslag till nya 

taxor avseende torghandelstaxa och begagnande av allmän plats, taxa för 

gaturenhållning samt måltidspriser inom kostenheten. 

Taxa för upplåtelse av torgplats och begagnande av allmän 

plats samt taxa iör gaturenhållning 

Befintliga taxorna för föreslås höjas med 1 %. 

Nya taxor föreslås gällande torgplatser som nyttjas utöver de 2 befintliga 

dagarna för torghandel varje vecka. 

Taxa för kostenheten 

Taxan för middag och sallad föreslås höjas med 1 kr. 

Taxan för frukost. 

Taxan för kvällsmat föreslås vara oförändrad. 

Taxa för påskbuffl\ jultalrik mm föreslås höjas med 1 kr. 

Taxan för tiokupongshäfte föreslås höjas med 10 kr. 

Ola Bengtsson 

Förvaltningschef 

Serviceförvaltningen 

Telefon Telefax Mejl Webbplats 

Djurgårdagatan 1 SE-576 80 Sävsjö +46 382 152 00 +46 382 152 10 kommun@savsjo.se www.savsjo.se 
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Sävsjö 
18\1 kommun

•• 0 

TAXA FOR GATURENHALLNING 2018 

Antagen av kommunfullmäktige 2017 och gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

1§ 

Häckklippning 

Kommunen ansvarar för att platser så som gator hålls i ett sådant skick att uppkomsten av 
olägenheter för människors hälsa hindras och att trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet 
upprätthålls. 

Med hänvisning till lag om gaturenhållning 3 § 1:a stycket kan kommunen ålägga en 
fastighetsinnehavare inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för allmänna 
platser att utföra de åtgärder som krävs i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför 
fastigheten som behövs för gångtrafiken. 
(Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning) 

Då problem uppstår med sikt eller annan olägenhet utmed gator eller gångbanor sker följande: 

Ett brev skickas till fastighetsägaren där denne uppmanas att åtgärda växtlighet. Då bifogas även 
ett allmänt dokument som visar måttangivelser för höjd och bredd för gång- och biltrafik i 
anslutning till fastighetsgränser. 
Inom en månad skall problemet åtgärdas. 

Efter en månad har kommunen möjlighet att åtgärda växtligheten på fastighetsägarens 
bekostnad. 

2§ 

Avgift för åtgärande av fastighetsägarens växtlighet 

Kommunen får enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning ta ut avgift när åtgärdande av fastighetsägares egendom krävs. 

I kostnaden ingår yrkesarbetare, fordon, drivmedel och redskap för att utföra åtgärden. 
Summa: 1690 kr 

Mervärdesskatt 

Lagstadgad mervärdesskatt på i denna taxa angivna priser tillkommer. Vid tidpunkten för denna 
taxas upprättande är dock ovanstående avgifter skattebefriade. 

Dröjsmåls ränta 

Betalas inte fakturerad avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas 
enligt räntelagen. 
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Sävsjö 
c:Jkommun 

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV 

TORGPLATS OCH BEGAGNANDE 

AV ALLMÄN PLATS 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-13, § 115 och gäller fr o m  2018-01-01. 

1 § 

Torgplatsavgifter 

För saluplatser, som upplåts enligt för Sävsjö kommun gällande torghandelsstadga eller ef
ter särskild prövning i kommunstyrelsen, skall till kommunen erläggas följande avgifter, 
(i nedan angivna ytor ska den yta som ev. bil, lastbil, husvagn o dyl upptar räknas som för
säljningsyta om den ställs upp i anslutning till saluplatsen): 

Fast försäljningsplats 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

2 dagar per vecka (onsdagar och fredagar) 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 
upplag ej överstigande 1 O m

2 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 
upplag på 11-20 m

2 

För varje tillkommande 20 m
2 

fr o m 
21 m

2 

Mer än 2 dagar per vecka 

4750 kronor per plats och år 

6000 kronor per plats och år 

825 kronor per tillkommande 20 m
2 

och år 

(efter särskild prövning 
i kommunstyrelsen) 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 14250 kronor per plats och år, samt 
upplag ej överstigande 1 O m

2 
beräknad kostnad för el och vatten 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 18000kr per plats och år, samt beräk-
upplag på 11-20 m

2 
nad kostnad för el och vatten 

För varje tillkommande 20 m
2 

fr o m 
21 m

2 

24 75 kronor per tillkommande 20 m
2 

och år, samt beräknad kostnad för el 
och vatten 

För fast försäljningsplats, som upplåts efter den 30 juni, erläggs halv avgift. 
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Tillfällig försäljningsplats 

a) 

b) 

c) 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 
upplag ej överstigande 10 m

2 

Med en sammanlagd yta för försäljning och 
upplag på 11-20 m

2 

För varje tillkommande 20 m
2 

fr o m 
21 m2 

135 

220 kronor per plats och dag 

255 kronor per plats och dag 

67 kronor per tillkommande 20 m
2 

och 
dag 



3 

2§ 

Avgifter för upplåtelse av allmän plats 

Kommunen får med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats mm. ta ut ersättning för upplåtelse av offentlig plats under 
kommunens förvaltning om tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats 
för upplåtelsen. 

Upplåtelsens art 
Tillfällig försäljning 
Tivoli 

Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga 
byggnader och uppställningar av maskiner m m 

Stadigvarande försäljning, servering. 

Högsta avgift 
220 kronor per plats och dag. 
67 kronor per fasadmeter och dag; 
dock minst 1000 kronor per dag. 
315 kronor per plats och månad för 
plats om högst 100 m2 

samt 910 kronor 
per plats och månad för plats mellan 
100-500 m

2
. För större platser får avgif

ten bestämmas från fall till fall.
345 kr/månad för max 100 m2. För
större ytor träffas överenskommelse
varje enskilt fall.

Vid bestämmande av avgifterna skall hänsyn tas till följande särskilda förhållanden: 
1. Storleken av upplåten areal, i den mån sådant ej ovan angivits.
2. Upplåtelsens obetydliga omfattning eller kortvarighet.

Tillstånd beviljas av Sävsjö kommun. 

3§ 

Undantag 

Ideell förening och cirkusarrangemang som fått tillstånd att tillfälligt begagna saluplats eller 
allmän plats för sin verksamhet är befriad från avgift. 

4§ 

Mervärdesskatt 

Lagstadgad mervärdesskatt på i denna taxa angivna priser tillkommer. Vid tidpunkten för 
denna taxas upprättande är dock ovanstående avgifter skattebefriade. 

5§ 

Dröjsmåls ränta 

Betalas inte fakturerad avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas 
enligt räntelagen. 
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Sävsjö 
l:::Jkommun 

•• 

TAXA FOR KOSTENHETEN 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-, och gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

1 § 
Måltidspriser 

GÄSTER 
FRUKOST 

KVÄLLSMAT 

MIDDAG måndag - lördag 
MIDDAG söndag och helgdag 
SALLAD 
PÅSKBUFFE, JULTALLRIK M.M. 
Häfte 10 kuponger 
PERSONAL och pensionärer över 65 år ______ _ 

LUNCH 
Häfte 10 kuponger 
FRUKOST 
KVÄLLSMAT 
SALLAD 
PÅSKBUFFE, JULTALLRIK M.M. 

2 § 
Hyra av matsal och kök 

42:-

53:-

77:-
100:-

51:-
129:-
720:-

69:-
670:-

38:-
43:-
48:-

120:-

Privat personer alternativt föreningar kan hyra kostenhetens matsalar och kök, i 
mån av utrymme. Regler som gäller vid uthyrning framgår av bilaga 1. 
Kostnad för hyra matsal: 500 sek/tillfälle, max 2 dygn. 
Kostnad för hyra kök: 500 sek/tillfälle, max 2 dygn. 
3§ 
Mervärdesskatt 
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i ovan angivna priser 
4§ 
Betalning av avgiften 
Måltider betalas med kort/kontant/kuponger i respektive kök alternativt fakture
ras. Fakturaadress samt kontaktperson ska lämnas vid besökstillfället. Fakture
ringsunderlag finns i respektive kök. 
Hyra för matsal och kök faktureras från service förvaltningen. 
Köp av städning faktureras enligt överenskommelse. 
5§ 
Dröjsmålsränta 
Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas 
enligt räntelagen (1975:635). 
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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 

2017-11-13 

Diarienummer 201X-XXX0000 

Till 

Taxor för Barn- och utbildningsnämnd 

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

Musikskola 

För 2018 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 1 105
kronor/läsår.

• Från och med årskurs 2 får eleven välja mellan
blockflöjt, klarinett och fiol och betalar 1 105
kronor/läsår.

• Från och med årskurs 3 får eleven välja mellan flera
olika instrument och betalar 1 560 kronor/läsår.

• Från och med årskurs 7 får eleven välja solosång
och betalar 1 560 kronor/läsår

• Instrumenthyra: 470 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 

+46 382 152 00 +46 382 152 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 

Barn- och utbildningschef 

Telefon Telefax 

+46 382 152 00 +46 382 152 10
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LJSävsjö 
lfilkommun 

Bu § 105 Diarienummer 

Bu §84 

Taxor för barnomsorgen 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden 
Protokoll den 22 november 2017 

Efter att nämnden den 27 september antog taxorna för 2018 har Skolverket höjt 
inkomsttaket i maxtaxan. Därmed förändras avgiftsnivåerna gällande barnomsorgen och nytt 
beslut ska fattas av nämnden. Nytt underlag på taxor gällande barnomsorgen lämnas av 
ekonom för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Taxor för barnomsorgen enligt bilaga. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att ställa sig bakom taxorna för barnomsorgen enligt bilaga. 

Delges 
Förskolechefer 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

Justering Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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Besöksadress Postadress 

Djurgårdsgatan 1 SE-S76 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 1 382
kronor/månad.

• För barn 2 = 2 % av inkomsten - dock högst 922
kronor/månad.

• För barn 3 = 1 % av inkomsten - dock högst 461
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 922
kronor/månad.

• För barn 2 = 1 % av inkomsten - dock högst 461
kronor/månad.

• För barn 3 = 1 % av inkomsten - dock högst 461
kronor/månad.

• För barn 4 = ingen avgift.

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

Stefan Claesson 

Barn- och utbildningschef 

Telefon Telefax 

+46 382 152 00 +46 382 152 10 
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Sävsjö 
kommun 

Socialförvaltningen 

Socialchef 

Miriam Markusson Berg 

0382-154 so

miriam.markusson-berg@savsjo.se 

Besöksadress Postadress 

Djurgårdagatan 1 SE-576 80 Sävsjö 

Datum 

2017-09-19 

Diarienummer 201X-XXX0000 

Till 

Taxor för socialnämnd 

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

Kosttaxan för vårdboenden och gruppboenden inom 
äldreomsorgen 
Måltidsabonnemang höjs från 3 535 kr per månad till 
3 570 kr per månad. 

Kost avgifterna inom stöd till personer med 
funktionshinder 
Måltidsavgifterna har höjts med ca 1,0 %. 

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
Trygghetslarm höjs från 175 kr per månad till 177 kr per 
månad. 

Hemsjukvårdavgifter 
Hemsjukvårdsavgifter höjs inte. 

Avgifter för yttre hemtjänst 
Avgifter för yttre hemtjänst höjs inte utan är fortsatt för 
gräsklippning 195 kr för en normalstor tomt ca 800 
kvadratmeter. Snöskottning 115 kr per halvtimma. 
Trädgårdsarbete 195 kr per timma. 

Miriam Markusson Berg 

Socialchef 

Telefon Telefax 

+46 382 152 00 +46 382 152 10 
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Sävsjö 
kommun 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen fr o m 1 januari 2018 

Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd: 

Bistånds bedömd hemtjänst/månad 

Vid insats under 3 timmar tillämpas timtaxa 328 kr/timma. 

Nivå 

Nivå 1 

Nivå2 

Nivå3 

Antal timmar/månad 

3-4 

5-6 

7-

Avgift/månad 

918 kr 

1 433 kr 

1 820 kr 

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 
177 kr 

82 kr/timma 

avgiftsfritt 

Korttidsplats, avlastning samt vistelse på Högagärde 

(service 67 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 

82 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 

143 



Avgifter for 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) 

128 kr 
34 kr 

Måltidsavgifter: 
Pensionär (behovsprövat) 

Helt abonnemang inkl kaffe 

Helt abonnemang exkl kaffe 

Halvt abonnemang (middag och kvällsmat) 

Halvt abonnemang (frukost och middag) 

3 570 kr 
3 213 kr 
2 500 kr 
2 142 kr 

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

Enstaka middagskuponger 60 kr (häfte om tio kuponger 5 35 kr) 
Enstaka frukostkuponger 34 kr (häfte om tio kuponger 271 kr) 
Enstaka kaffe 19 kr (kaffe, vetebröd eller enklare kaka) 

Kost vid dagvård 98 kr 
Kost vid korttidsboende, avlastning eller Högagärde 120 kr per dag 

Övrigt 
Matdistribution (måndag-söndag) 

Matdistribution (måndag-fredag) 

Matdistribution inkl efterrätt (måndag-söndag) 

Matdistribution inkl efterrätt (måndag-fredag) 

Övrig information och förklaringar 

1898 kr 
1 39 3 kr 
2 0 20 kr 
1 50 4 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 förbehålls beloppets storlek samt om avgifternas storlek för den enskilde för hemtjänst och 
dagverksamhet 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

144 
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Information om personuppgiftsbehandling 

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. 

Bostads bidrag/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 2018, xxxx kr/månad och för sammanlevande makar 

och sambor för år 2018, xxxx kr/månad och per person. Beloppet kan efter individuell prövning 
ökas bl a om kostnaden för mat överstiger 1 820 kr/månad under år 2018. 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. 

Förbehållsbelopp 

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 1 820 kr/månad för år 2018, dock aldrig mer än avgifts

utrymmet. Om summan av biståndsbedömd service överstiger 1 820 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.

Debiteringsrutiner 

Hyra debiteras i förskott. Vid dödsfall debiteras hyra ytterligare 1 månad fr o m  dödsdagen. 
Ytterligare hyra kan debiteras om lägenheten ej lämnas inom I 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. 
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Sävsjö 
kommun 

Socialförvaltningen 

Avgifter inom LSS-enheten fro m 2018-01-01 

Korttids måltidsavgifter 
77 kr hel (ej moms) 
39 kr halv ( ej moms) 

Fritids särskolan 
Frukost 20 kr 
Lunch 26 kr 
Mellanmål 14 kr 

Lunch 
54 kr 
Enstaka 60 kr 

Kameleonten 
Lunch 54 kr 
Enstaka 60 kr 

(ej moms) 
(ej moms) 
(ej moms) 
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Sävsjö kommun Måltidsavgifter 2018-01-01 

HELT MÅLTIDSABONNEMANG INKL KAFFE 
HELT MÅLTIDSABONNEMANG EXKL KAFFE 

3 570:-
3 213:-

HALVT MÅLTIDSABONNEMANG (MIDDAG/KVÄLLSMAT) 2 500:
HALVT MÅLTIDSABONNEMANG (FRUKOST/MIDDAG) 2 142:-
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 59:- + 2 kaffe 39:-) 

ÖVRIGT 

MATDISTRIBUTION (MÅNDAG-SÖNDAG) 
MATDISTRIBUTION (MÅNDAG-FREDAG) 
MATDISTRIBUTION INKL EFTERRÄTT 
(MÅNDAG-SÖNDAG) 
MATDISTRIBUTION INKL EFTERRÄTT 
MÅNDAG-FREDAG 
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535:-

60:-
271:-

33:-
43:-

98:-1 

1 898:-
1 393:-
2 020:-

1 504:-



Sävsjö 
= kommun 

Socialförvaltningen 

PRISLISTA FOR YTTRE HEMTJANSTER 

FR.O.M. 1 JANUARI 2018 

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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�Sävsjö 
liiiiii' kom m u n

TAXA FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH 

TILLSYNSA VGIFTER 

2018 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-13, och gäller fro m 2018-01-01. 

Serveringstillstånd (Avgifter enligt alkohollagen 7 kap 13 §) 

Nyansökningar 

Utvidgade tillstånd 

Utökade serveringstider 

Tillfälliga tillstånd till 
allmänheten (t ex öltält) 

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 §) 

2018 
4 550 kronor 

2 730 kronor 

1 365 kronor 

4 095 kronor 

1 365 kronor 

683 kronor 
+ 100 kronor för varje
tillfälle under en
bestämd tidsperiod

Tillsynsavgift som uttages avseende 2017 utgörs av grundavgift 1,5 % av prisbasbeloppet, (2017; 
45500 kronor) samt en rörlig avgift baserad på serveringsställets årsomsättning avseende 
alkoholförsäljning under 2016 enligt följande: 

2018 
- 250 000 kronor 3% av prisbasbeloppet 1 365 kronor 

250 001 - 500 000 kronor 6% av prisbasbeloppet 2 730 kronor 

500 001 - 1 000 000 kronor 9% av prisbasbeloppet 4 095 kronor 

1 000 001 - 2 000 000 kronor 12% av prisbasbeloppet 5 460 kronor 

2 000 001 - 4 000 000 kronor 14% av prisbasbeloppet 6 370 kronor 

4 000 001 17 % av prisbasbeloppet 7 735 kronor 

Pris basbelopp för 2018 är 45 500 kr. 
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Sävsjö 
kommun 

Avgifter fr o m 2018-01-01 

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. 

151 



. Sävsjö 
�kommun 
Serviceförvaltningen 

Förvaltningschef 

Ola Bengtsson 

0382-15217 

Ola.bengtsson@savsjo.se 

Datum 

2017-10-10 

Taxor för kultur och fritidsnämndens ansvarsområden 2018 

Taxorna föreslås förbli oförändrade gällande 2018.

Besöksadress 

Djurgårdagatan 1 

Postadress 

Ola Bengtsson 

Förvaltningschef 

Serviceförvaltningen 

Telefon 

SE-S76 80 Sävsjö +46 382 152 00 

Telefax 

+46 382 152 10 

152 

Mejl Webbplats 

kommun@savsjo.se www.savsjo.se 



Kultur- och Fritidsförv. 

2017 -10- 0 3 
TAXOR VID SÄVSJÖ KOMMUNS 

-�:-�QL1.�.Q.�.l .... 
FRITIDSANLÄGGNINGAR 
Gäller från och med den 1/1 2018 

Allmänna bestämmelser vid hyra av lokaler och anläggningar 

Säsongsbokning av inomhusanläggningarna 
kan göras för perioden 2018 2018- 30/4 2019.

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 



Taxor idrottsanläggningar Hyra/tim. Hyra/tim. Hyra/tim. 

i Sävsjö kommun 2016 Sid ragsberättigade Bidragsberättigade Övrig verksamhet i 

föreningars föreningars kommunen 

ungdomsverksamhet seniorverksamhet övriga föreningar, 

t.o.m.19 år privata, företag 

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) 

154 



Vår beteckning 

SÄVSJÖ KOMMUN 
Datum 
2017-09-25 

Er beteckning 

Myndighetsnämnden 
Lars-Göran Andersson 
0382-155 50 
lars-goran.andersson@savsjo.se 

Besöksadress 

Djurgårdsgatan 1 

Budgetberedningen i Sävsjö kommun 

Taxor för Myndighetsnämnd, Räddningstjänsten 2018

I enlighet med direktiven i budgetförutsättningarna redovisas härmed för
slag till nya taxor avseende räddningstjänstens verksamhet. 

Avgift för kopplade automatiska brandlarm 
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 automa
tiska brandlarm. 

Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten 
En ny taxa för obefogade automatlarm antogs i 2010 års budget. Taxan har 
tre nivåer. Avgiften för första larmet är på 4100 kr, andra larmet 5100 kr 
och från och med tredje larmet är taxan 6300 kr under resterande del av 
kalenderåret. Lagstadgad moms tillkommer på avgiften. Då avgifterna för 
obefogade larm, i en jämförelse med andra kommuner är förhållandevis 
hög föreslås avgiften vara oförändrad för 2018.

Taxa för nyckelförvaring. 
Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten en nyckel 
för att kunna komma in i den larmade lokalen. Denna nyckel förvaras i ett 
godkänt och larmat nyckelskåp på brandstationen. För närvarande tas en 
engångsavgift om 1450 kr ut för nyckelförvaring. Lagstadgad moms till
kommer på avgiften. 
Förslag att avgiften ligger kvar på samma nivå. 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 
Taxan för 2017 har varit 875 kr/timme. I enlighet med motsvarande höj
ning av taxan på myndighetsförvaltningen föreslås taxan för 2018 faststäl
las till 900 kr /timme .. Taxan är momsbefriad då tillsyn och tillståndshante
ring betraktas som myndighetsutövning. 

Taxa för vissa tjänster inom räddningstfänsten 
Föreslagna taxor redovisas i bifogad bilaga. Lagstadgad moms tillkommer 
på avgiften. 

Taxa för rengöring/sotning. 
Taxan för rengöring/sotning är enligt avtal med skorstensfejarmästaren 
fr.o.m 2017-04-01 är indexreglerad. Avtalet anger att parterna skall följa 

Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) 

S-576 80 SÄVSJÖ +46 382 1 52 00 +46 382 152 10 kommun@savsjo.se www.savsjo.se 
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den av centrala parter angivna årliga indexuppräkningen. Index presenteras 
av centrala parter den 1 april varje år. Taxan för perioden 2017-04-01 -
2018-03-31 är 447 kr/tim. Utöver justering med index föreslås taxan vara 
oförändrad. Lagstadgad moms tillkommer på avgiften. Upphandling pågår 
för nytt sotningsavtal och beräknas vara klar under 2018. 

Taxa för brandskyddskontroll. 
Taxan för perioden 2017-04-01 - 2018-03-31 är 658kr/tim. Utöver justering 
med index föreslås taxan vara oförändrad. Lagstadgad moms tillkommer på 
avgiften. Upphandling pågår för nytt avtal för brandskyddskontroll och 
beräknas vara klar under 2018. 

Räddningstjänsten 

Lars-Göran Andersson 
Räddningschef 
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DSävsjö 
IE)kommun 

Datum 

2017-09-25 

Diarienummer 

Myndighetsförvaltningen 

Förvaltningschef 

Till budgetberedningen 

Maria Thulin 

0382-152 52 

Maria.thulin@savsjo.se 

Taxor för myndighetsnämnden, miljö- och byggenhetens verk

samhetsområden 2018. 

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslag till nya taxor avse

ende miljö- och byggenhetens verksamhetsområden inom myndighetsnämnden. 

Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken och inom livsmedelsområdet baseras på 

PKV - prisindex kommunal verksamhet. PKV för 2018 ligger på 3,0% 

Höglandstaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

Taxa för tillsyn över tobakslagen samt över handel med receptfria läkemedel 

Grundavgiften i ovanstående taxor föreslås till 900 kronor. 

Taxa för myndighetsnämndens verksamhet inom livsmedelsområdet 

I taxan föreslås samma timtaxa för normal kontroll respektive extra offentlig kontroll, 

950 kronor. 

Plan- och bygglovtaxan 

Grundbeloppet i taxan utgörs av en tusendel av gällande prisbasbelopp, mPBB. Detta 

innebär att mPBB höjs från 44,8 till 45,5 (motsvarande cirka 0,0156 %) om regeringen 

fastställer 2018-års prisbasbelopp till 45 500 kronor i enlighet med det förslag som 

Statistiska Centralbyrån, SCB, har lagt fram. 

Sävsjö kommun 

Myndighetsförvaltningen 

Maria Thulin 

Förvaltningschef 

Besöksadress Postadress Telefon Telefax Mejl Webbplats 

Djurgårdsgatan 1 SE-576 80 Sävsjö +46 382 152 00 +46 382 152 10 kommun@savsjo.se www.savsjo.se 
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u SÄVSJÖ KOMMUN 

TAXA FÖR VISSA TJÄNSTER 
INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

2018 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-1113, § xx, och gäller fr o m  2018-01-01. 

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 
hyd rau !verktyg. 

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. 



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. 

Ar 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. 

Ar 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 

160 



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 basta! 305,56 

Beräkning: 
KPI okt 10 
KPI okt 08 

År 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 27 100 

7 §  

Övriga tjänster 

Fyllning av andningsluft 

Flaskvolym 

AGA324 
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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TAXA 

för Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX 

Antagen av Njudung Energi AB:s styrelse 2017-:XX-XX 

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Njudung Energi Sävsjö AB. 

§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 ändamålet Dagvatten gata (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
A vgiftema 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 med byggnad med ändamål enligt nedanstående exempel. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor 
Utställningslokaler 
Restauranger 
Utbildning 

Förvaltning 
Sporthallar 
Hantverk 
Sjukvård 

Jordbruksfastighet 
Hotell 
Samlingslokaler 
Butiker 

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. 

2 

164 



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 m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987: I 0) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 

§4

4 1 A ·rt vg1 tas ut fi ör ne d d ·1 an angivna än ama :

Andamål Anläggningsavgift Bruknings avgift 

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 Dftill 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 I 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. 

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. 

A "ft å f: 
. 

h d vg1 utg, r per astlg et me . 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om 44 000 kr om 55 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df, om 24 000 kr om 30 000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 17:60 kr om 22:00 kr 

d)* en avgift per lägenhet för bostadsfastighet 
enligt följande intervall per fastighet: 
för de första 2 lägenheterna om 28 000 kr om 35 000 kr 
för lägenhet 3 - 10 om 16 800 kr om 21 000 kr 
för lägenheter > 10 om 11 200 kr om 14 000 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan 
att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. om 4 600 kr om 5 750 kr 

* Avgift enligt 5 .1 d) reduktion för fler lägenheter gäller inte vid en- och tvåfamiljshus.
Avgift enligt 5.1 e) tas inte 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. I a) och 5 .1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam for 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). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 

För fastighet som enligt fastighetstaxeringen är klassificerad som en villa med en till två 
lägenheter tas tomtyteavgift ut om maximalt I 000 m2

•

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. 
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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, skal) 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska)) 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 tilJkommande tomtyta iakttas begränsningsrege)n i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tiJlbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eJler 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.

A .ft t 0 vg1 urgar per ast1g: e me f. 
. 

h t d 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om44 000 kr om 55 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
ochDf om 24 000 kr om 30 000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta
om 1 0:4 0 kr om 13:00 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. om4 600 kr om 5 750 kr 

e) En avgift per lägenhet.
om 13 600 kr om 17 000 kr 

* 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 meJlan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eJJer 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
Tomtytan för större fastigheter reduceras enligt nedanstående tabell: 
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Tomtyta Reduktion i % 
Delen 5 000-10 000 m2 10 
Delen 10 001-20 000 m2 20 
Delen 20 001- 30 

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. 

6.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b ). 

6.5 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. 

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

6. 7 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Ytan bestäms genom att 
byggnadens yttermått utgör grund för ytan samt multiplicerat med antal våningar. Varje 
påbörjat 1000 m2 bruttoarea räknas som 1 lägenhet. 

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

A "ft fi . h t d vgt utgar per ast1g. e me :

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.l a) 100% 6.l a) 100% 

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

Tomtyteavgift 5.l c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% 6.1 e) 0% 

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

A vgiftema 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. I a), b) och e),jfr 5.3 andra stycket. 
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7 .2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erlä22as resterande avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% 6.1 e) 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.

§8

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

.
ft r fi r d e ucera e avg1 er en 1gt oljan e: 

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) 

A vgifter i övrisrt: 

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% -

Lägenhetsavgift 6.1 e) 10% 80% - 10%

För avgiftsändamålet Dftas 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. 

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), även 
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
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§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift fastställs 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 11.2. 

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 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12
I 2.1 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. 
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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 (§§ 13-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13

13 .1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

A ·rt t 
O 

f: ti h t ed v21 u r2ar per as 12 e m .

.

a) en fast avgift per år

b) en avgift per m3 levererat vatten

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet

d) en avgift per år och varje påbörjat
150-tal m2 bruttoarea för annan fastighet

Därutöver en särskild reningsavgift för i spill vatten-
avlopp avledd extra föroreningsmängd enligt§ 13.9 
nedan, för 

e) sedimenterbar susp. substans (SSsed) per
kg

f) organiskt material (BOD7) per kg

g) totalfosfor (Ptot) per kg

h) totalkväve (Ntot) per kg

Utan moms 

om 1895 kronor 

om 22,84 kronor 

om 766 kronor 

om 388 kronor 

om 2, 75 kronor 

om 3,67 kronor 

om 46,82 kronor 

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. 

olJan e avg1 er s a arv1 er a22as or respe kt" .. d ·1 1ve an ama: 

V s Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 60% - -

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

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

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

A vgiftema 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 
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1 3 .4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt§ 1 3.1 c). Om mätning inte 
sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

1 3 .5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 200 % av den fasta avgiften enligt 1 3 . 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, ST AFS 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 i Mark och 
miljödomstolen. 

1 3 . 7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnadema i enlighet med vad 
som framgår av § 18. 

1 3.8 Som extra föroreningsmängd räknas mängd SSsed' BS7, och P utöver vad som
motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter: 

sssed 0,35 kg/m3 

BS7 0,30 kg/m3 

P 0,014 kg/m3 

Spi1lvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra förorenings
mängd. Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal 
eller annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller 
att huvudmannen ger sitt medgivande. 

§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 
Avgift utgår i enlighet med upprättat avtal mellan huvudmannen och kommunen som ansvarig 
för allmän platsmark. 

1 1
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§ 15Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill vattenavlopp 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. 
§ 16För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
I Grundavgift 113.1 a) 

V s 

40% 60% 

A vgiftema är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åt .. d 'dta ·ts h d d b't flT d 'ft gar v1 gt av uvu mannen e 1 eras o uan e av �t er: 
Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr Uppsättning av vattenmätare 560 kr 700 kr Avstängning av vattentillförsel 560 kr 700 kr Påsläpp av vattentillförsel 560kr 700kr Montering och demontering av 960kr 1200 kr strypbricka i vattenmätare Undersökning av vattenmätare Löpande kostnader Förgäves besök 400 kr 500 kr Avläsning vattenmätare (av huvudman) 400 kr 500kr Byte av frusen vattenmätare (Qn 2,5) 1360 kr 1700 kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18
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. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om 
kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 

§ 19

Avgift enligt I 3.1 a), b), c) och d) samt avgift enligt 13.2 debiteras i efterskott enligt beslut av
huvudmannen.

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, f°ar 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 där jämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20
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, tär huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Har fastighet med stöd av 43§ i lagen om allmänna vattentjänster avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och 
återinkoppling. 

13 

175 



TAXANS INFÖRANDE 

§23

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt§
15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spiJlvattenmängd 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 enligt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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BUDGET 2018 

Sävebo AB 

Ägare: 

Ordförande: 
Antal styrelseledamöter: 

Sävsjö kommun 100% 

Therese Petersson (KD) 
5 

Verkställande direktör: Urban Bliicher 

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 
• På ett område ska bolaget kunna redo

visa hur man medverkat till en utveckl
ing av utökade boendemöjligheter i
kommunen

Verksamhetsområde 
Förvaltning och byggnation av bostäder, loka
ler och därmed förenlig verksamhet. 

RESUL TATRAKNING 

Bokslut 
Belopp i tkr 2016 
Rörelsens intäkter 37 839 

Rörelsens kostnader -32 098 

Avskrivningar -4 768

Rörelseresultat 973
Finansiella intäkter 68 

Finansiella kostnader -1 575

Resultat efter finansiella poster -534
Bokslutsdispositioner 

Skatt 67 

Årets resultat -467

Årets investeringar 15 974 

Budgeten antagen av styrelsen 2017-10-12 

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 åren är att verka för att en större 
andel 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 hyresgäs
ter - både befintliga och presumtiva. 
Under 2017 fortgår nybyggnadsprojektet i kv 
Kopparslagaren där 24 lägenheter kommer att 
byggas. Den 15 december 2017 förvärvar Sä
vebo fastigheten Branten 1, (vårdcentral, folk
tandvård, centralkök m.m). 

Prognos 
Årsbudget Bokslut Budget 

2017 2017 2018 
43 903 44 405 59 384 

-34 915 -35 654 -42 621

-4 849 -5 241 -6 687

4139 3 510 10 0 76 
88 88 80 

-1 874 -1 478 -2 912

2 353 2 120 7 244 

2 353 2 120 7 244 

40 000 60 080 27 800 
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BUDGET 2018 

AB Sävsjö Industribyggnader 

Ägare:Sävsjö kommun (100%) 

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

Bolagets mål 

Enligt de av kommunfullmäktige uppsatta må
len skall: 
- Den årliga uthyrningsgraden i bolagets fas
tigheter vara minst 90%
- Bolagets ordinarie verksamhet årligen lämna
ett överskott.
- Bolaget ska vara medlem i Sävsjöortens Nä
ringslivsförening 
- 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
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.

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 Hant
verkaren 1 och 4 samt Mejseln 1) fastigheter på 
V Järnvägsgatan (Kv Fabriken 2), Odenga-tan 
(kv Mejeriet), Hjärtlandavägen (kv Aleholm) 
och (kv Skruven) samt Torslundsgatan (Mer
kurius 3 och 6). 

Till byggnation av Kv Skruven påbörjades i 
september 2016 åt Skruf snus och avslutas i 
november 2017. Skanska vann upphandlingen 
med ett bud på 107,45 Mkr. 

I Rörvik har vi en tvist med Clemondo, (fd 
North Chemical) angående ett hyresavtal, 
Håknatorp, som tecknades i januari 2015. 
Ärendet ligger hos Eksjö tingsrätt. 

I Vrigstad äger bolaget Sävsjö Gästgivargår-den 
1:235 samt två obebyggda tomter. Om
byggnation påbörjades av Rojos lokaler i sep
tember 2016 och avslutades i januari 2017. 
Därefter gjordes en del arbeten även i Skyltfa
brikens lokaler. 

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



RESULTATRAKNING Prognos 
Bokslut Årsbudget Bokslut Budget 

Belopp i tkr 2016 2017 2017 2018 
Rörelsens intäkter 24 342 28 460 28 489 32 761 

Rörelsens kostnader -7 442 -8 017 -6 870 -8 390

Avskrivningar -10 973 -11 064 -11 064 -15 829 

Rörelseresultat 5 927 9 379 10 555 8 542 
Finansiella intäkter 37 12 13 13 

Finansiella kostnader -2 386 -4 531 -3 705 -4 437 

Resultat efter finansiella poster 3 578 4860 6 863 4118 
Bokslutsdispositioner -740 

Skatt -616

!Arets resultat 2 222 4 860 6 863 4118 

Årets investeringar 70 842 112 000 112 000 18 000 

Budgeten antagen av styrelsen 2017-10-09 

121 
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BUDGET 2018 

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 använd
ning av IT och Internet är bra för Sävsjö både 
vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och inno
vationsförmåga. 

Mätning av mål 
Antal nya kunder mäts, avstämning mot mark
nadsplan. Kontinuerlig rapportering av försälj
ning och ekonomisk utveckling till bolagets 
styrelse görs. 

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

RESUL TATRAKNING 

Bokslut 
Belopp i tkr 2016 
Rörelsens intäkter 14 012 

Rörelsens kostnader -9 049 

Avskrivningar -3 868 

Rörelseresultat 1 095 

Finansiella intäkter 133 

Finansiella kostnader -253

Resultat efter finansiella poster 975

Bokslutsdispositioner -983

Skatt 0

Arets resultat -8

Årets investeringar 17 298 

Budgeten antagen av styrelsen 2017-10-12 

Sävsjö kommun samt att bedriva annan här
med förenlig verksamhet. 

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 alternativa kommunikat
ionsvägar för att minska sårbarheten vid even
tuella avbrott på fibern tas också hänsyn till vid 
planerad utbyggnad. Utbyggnaden på lands
bygd kommer att fortsätta i den takt som bya
lag efterlråga och där bidrag kan erhållas. 

Prognos 
Årsbudget Bokslut Budget 

2017 2017 2018 
13 780 15 165 15 268 

-9 071 -9 697 -9 884 

-4 573 -3 464 -3 487

136 2 004 1 897 

30 30 30 

-533 -343 -580 

-367 1691 1 347 

0 0 0 

0 0 0 

-367 1691 1 347 

10 000 
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Sävsjö Skyttecenter 

ekonomisk förening 2018 

Ägare: Sävsjö kommun 62 % 
Svenska Skyttesportförbundet 36 % 
Sävsjö Skytteallians 2 % 

Ordförande: Stefan Gustavsson (KD) 
Antal styrelseledamöter: 5 
Extern firmatecknare: Bert Runesson, Sävsjö kommun 
Sekreterare: Sarah Petersson, Sävsjö kommun 

Bolagets mål 
I den gällande avsiktsförklaringen för Sävsjö 
SkytteCenter anges följande mål med verksam
heten: 
"Målen är bland annat att väcka ungdomars 
intresse för skyttesporten och Sävsjö skytte
gymnasium. Vidare att genom att förlägga nat
ionella och internationella tävlingar till Sävsjö 
SkytteCenter, göra anläggningen så välbesökt 
och välrenommerad som det anstår en av lan
dets största och mest kompletta inomhusskyt
teanläggningar. Upplevelseskyttet bidrar till att 
göra anläggningen till en av länets intressan
tare besöksmål för turismen." 

Verksamhetsområde 
Verksamheten för Sävsjö skyttecenter ekono
misk förening består idag av att vara fastig
hetsvärd och hantera uthyrningsverksamhet 
enligt nedan: 

- Uthyrning till olika skyttearrangemang och
annan skytteverksamhet.

Resultaträkning 
Bokslut 

Belovv i tkr 2016 

Rörelsens intäkter 1578 

Rörelsens kostnader -1 326

Avskrivningar -133 

Rörelseresultat 119 

Finansiella intäkter 0 

Finansiella kostnader -137 

Resultat efter finansiella poster -18 

Bokslutsdispositioner 0 

Skatt 4 

Arets resultat -14 

Årets investeringar 0 

Budgeten antagen av styrelsen 2017-09-20 

- 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 delta
gare från hela världen. 

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

I uppdraget ingår också att förvalta och under
hålla fastigheten. Föreningen har ingen an
ställd personal utan köper tjänster från Sävsjö 
kommun för såväl fastighetsskötsel, tillsyn och 
administration. 

Prognos 

Årsbudget Bokslut Budget 
2017 2017 2018 

1 390 1 496 1540 

-1 138 -1 212 -1 217 

-113 -111 -115 

139 173 208 

0 0 0 

-138 -62 -47 

1 111 161 

0 0 0 

0 0 0 

1 111 161 

200 0 225 
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BUDGET 2018 

Sävsjö Näringslivs AB 

Ägare:Sävsjö kommun 

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

Företagsservice 
Genomföra Företagsveckan 2018. 

Samordna och genomföra företagsbesök. 

Delta i verksamhet med Interior Cluster Swe
den med utgångspunkt från möbel och träin
dustrin i Sävsjö Kommun. 
Vara våra medlemsföretag behjälpliga vid event 
och större sammankomster 
Erbjuda utbildningar som efterlrågas av nä
ringslivet. 
Informera, vägleda och coacha befintliga före
tag i frågor som rör deras verksamhet, kontak
ter, nätverk och andra förekommande utveckl
ingsfrågor. 
Arbeta för ett fortsatt gott företagsklimat till
sammans med berörda förvaltningar och tjäns
temän i Sävsjö kommun. Tydligt marknadsföra 
och informera kring SNABs verksamhet via 
digitala nyhetsbrev samt sociala medier. 

Arbeta för en enkel kontakt mellan näringsliv 
och kommun. 

Samverkan skola näringsliv 
Arbeta efter den gemensamt framtagna sam
verkansplanen för skola-näringsliv. Utvärdera 
aktiviteter mot planen som revideras efter be
hov. 
Arbeta för nära och enkla kontakter mellan 
näringsliv och skola 
Delta i branschråd på Aleholmskolan. 

RESULTA TRAKNING 

Bokslut 
Belopp i tkr 2016 

Rörelsens intäkter 1 863 

Rörelsens kostnader -1 853

Avskrivningar 0 

Rörelseresultat 10 

Finansiella intäkter 1 

Finansiella kostnader 0 

Resultat efter finansiella poster 11 
Bokslutsdispositioner 0 

Skatt 0 

!Arets resultat 11 

Årets investeringar 0 

Budgeten antagen av styrelsen 2017-12-05 

Arbeta tillsammans med Sävsjö kommun kring 
högskole- och universitetsstudenter. Detta görs 
bland annat genom kontakter med universitet 
och högskolor samt medverkan på aktuella 
mässor. 

Stimulera ungdomar att driva UF-företag samt 
att samverka med UF regionalt i dessa frågor. 

Delta i programråd och aktiviteter som är rele
vanta och till gagn för vårt näringsliv. 

Mätbara mål 
2 företagsträffar 
3 frukostmöten 
20 digitala nyhetsbrev 
4 träffar möbelklustret Interior Cluster Sweden 
2 träffar matklustret Glad mat 
1 Näringslivsgala 
1 Företagsvecka 
1 Näringslivssafari 
2 träffar WBS 
8 månadens yrke 
80 företagsbesök 
4 träffar i kompetensnätverket 
2 lunchmöten i samverkan med Science Park 
1 temakväll Sävsjö Handel 
2 publika aktiviteter Sävsjö Handel 
3 aktiviteter med Sävsjö Handel och Svensk 
Handel 

Prognos 
Årsbudget Bokslut Budget 

2017 2017 2018 

1 977 1 962 2 138 

-1 963 -1 981 -2 120

-15 -9 -17

-1 -28 1

1 1 1 

0 0 0 

0 -27 2 

0 0 0 

0 0 0 

0 -27 2 

0 
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Budget2018 

Njudung Energi Sävsjö AB 

Ägare: Sävsjö Kommun 50 % och 
Njudung Energi Vetlanda AB 50 % 

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

Gällande nedanstående mäl 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. 

Mätning av mål 

Resultaträkning 
Bokslut 

Belopp i tkr 2016 

Rörelsens intäkter 67 317 

Rörelsens kostnader -49 919 

Avskrivningar -6 005

Rörelseresultat 11393 

Finansiella intäkter 21 

Finansiella kostnader -906

Resultat efter finansiella poster 10 508 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 
!Arets resultat 10 508 

Årets investeringar 70 009 

Budgeten antagen av styrelsen 2017 -10 -18 

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

Beskrivning av verksamhet 
Se separat affärsplan 

Prognos 

Årsbudget Bokslut Budget 

2017 2017 2018 

108 253 110 428 107103 

-82 249 -84 852 -80 518

-12 582 -13 333 -14 338 

13 422 12 243 12 247 

3 10 10 

-4 000 -948 -1 078

9425 11305 11 179 

9425 11305 11 179 

24 500 40 000 24 635 
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Budget 2018 

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 
Bokslut 

Belovv i tkr 2016 

Rörelsens intäkter 6 51 2 

Rörelsens kostnader -5 072 

Avskrivningar -1 1 94 

Rörelseresultat 246 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader -230 

Resultat efter finansiella poster 16

Bokslutsdispositioner 
Skatt 
Arets resultat 16 

Årets investeringar 

Budgeten antagen av styrelsen 2017 -

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 verksamhet. 

Prognos 

Årsbudget Bokslut Budget 
2017 2017 2018 

7707 6 130 8 979 

-5 503 -5 3 93 -7176 

-1 3 63 -1 1 51 -1 0 9 2

841 -414 711 

1 1 

-257 -257 -75

585 -670 636

585 -670 636 
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Omorganisationer, pågående utredningar, projekt mm. Satsningar och 
utmaningar. 11 

Politiska beslut som får påverkan på budgetarbetet 
Senaste budgetöverenskommelse, ärenden som hänskjutits till budget-
beredningen. 13 

Ekonomiska förutsättningar att ta hänsyn till i budgetarbetet 
Beräkning ekonomiska resurser, övriga ekonomiska förutsättningar , 
kommunala bolag, investering mm 14 
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För tjänstemän som ska arbeta med att ta fram verksamhetsplan och budget 2018 finns 
samlat anvisningar, mallar samt en del stödmaterial att hämta digitalt under; 

Gemensam/Sävsjö-Adm/Ekonomi/Budget/Budget2018/Budgetavspark 

Här finns; 

• Budgetanvisningar 2018-2020
• Mallar
• Faktablad Sävsjö kommun
• Sammanfattning resultat Kommunens kvalitet i kortet 2016 
• Kommuninvest riskanalys
• Finansiell analys- kommunerna i Jönköpings län
• Sammanställning Mål och styrtal, övergripande mål, nämndsmål, prioriterade

utvecklingsområden 2017 
• Befolkningsprognos
• Vad bör man tänka på när man formulerar mål och styrtal? ( tips och hänvisning till

material)
• Budgetöverenskommelse för 2017-2020 ( 2016-06-07)

För politiker samlar vi en del material digitalt på läsplattan under; 

Läsplattan: Information/Ekonomi/Budget 2018 

Här finns; 

• Faktablad Sävsjö kommun
• Sammanfattning resultat Kommunens kvalitet i kortet 2016
• Kommuninvest riskanalys
• Finansiell analys- kommunerna i Jönköpings län
• Sammanställning Mål och styrtal, övergripande mål, nämndsmål, prioriterade

utvecklingsområden 2017
• Budgetöverenskommelse för 2017-2020 (2016-06-07)
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Budgetprocessen 

Budget 2018 - 2020 för Sävsjö kommun 

Sedan 2016 har vi en ny budgetprocess i Sävsjö kommun. 

Det nya i budgetprocessenjäm.fört med tidigare år är; 
• Att nämnderna lämnar in uppgifter om större verksamhetsförändringar och

eventuella äskanden under våren. ( tidigare under hösten)
• Att budgetberedningens arbete med fördelning av nämndernas ramarna i huvudsak

sker under våren. ( tidigare under hösten)
• Att ramarna som beslutas i Kommunfullmäktige i juni är definitiva. ( tidigare

preliminära )

Syftet med den nya ordningen i budgetprocessen är; 
• Att nämnderna tidigare på året vet vilka ramar man har att förhålla sig till inför

kommande år.
• Att nämnderna får en annan framförhållning och tidigare kan anpassa sig till

förändringar som sker.
• Att det skapas mer utrymme på hösten för dialog mellan politiker och tjänstemän till

att arbeta med uppföljning och analys.

Så här ser årshjulet ut som inkluderar arbetet med verksamhetsplan och budget! 

Kommunfullmäktige fastställer 
nämndernas verksamhets

plan. 

Uppföljning och utvärdering av föregående 
års resultat. mål och aktiviteter. 

Y:� Kommunstyrelsen fastställer .?f 

of.C JA.tv

1<:: <9
styrtal för de prioriterade 

-{ utvecklingsområdena för �
kommande år. O 

Nämnder och styrelser tar v>-\ �fram mål och styrtal. och 
arbetar fram en komplett ()-?J>.. 

verksamhetsplan. 

Budgetprocess 
-4� 
' 

17nr 11--111( 

Kommunfullmäktige 
beslutar om budgetramar. 

Kommunstyrelsen fördelar uppdrog till nämnder 
och styrelser utifrån de prioriterade 

utvecklingsområdeno för kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om 

styrtal för de övergripande målen. 
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Utvecklingsstrategin och dess koppling till budgetprocessen 

' 'Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, 
Inkluderande och gröna kommun. ' ' 

En ny utvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige i maj 2016 ( KF §74) för åren 2016-
2022 med sikte mot 2030. Utvecklingsstrategin ska alltid finnas med i arbetet med 
verksamhetsplan och budget. 
Modellen nedan visar de olika delarna som ingår i strategin och hela utvecklingsstrategin 
finns att hämta på hemsidan och intranet. 

TILLSAMMANS 

TILLGÅNG 

TILLVÄXT 

•• 0 

OVERGRIPANDE MAL 

0 

UTVECKLINGSOMRADEN 

BARNVÄNLIGA 

Ungdomars 
initiativ och 

engagemang 

Säkra och snabba 
kommunikationer 

Livslångt lärande 

GRÖNA 

Kreativa 
offentliga 

miljöer 

Klimatsmarta 
boendemiljöer 

Entreprenörskap 
för framtiden 
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Måluppföljning och styrtal 

"Sävsjö kommuns verksamhet är till för alla som bor och verkar i kommunen. Som kommun 
är vår huvuduppgift att leverera god och effektiv service till våra medlemmar. Vi har fyra 
övergripande mål för all vår verksamhet"(citatet är hämtat från stödmaterialet som tagits fram för att 
kunna arbeta med utvecklingsstrategin " Från strategi till verklighet Utvecklingsstrategi 2016-2020 ") 

Så här lyder de övergripande målen i Utvecklingsstrategin 

� -

Vi ska leverera kommunal service 

och tjänster med god kvalitet. 

Vi sko arbeta för kostnodseffektivi

sering och god ekonomisk hushåll

ning. 

Vi sko skopa delaktighet och sam

arbete, såväl inom organisationen 

som i möten med medborgare. 

Vi sko vara en attraktiv arbetsgivare 

för att långsiktigt kunna försörja 

organisationen med god kompetens. 

Arbetet med mål och styrtal. 

Varje nämnd tar fram egna mål för sin verksamhet kopplat till de övergripande målen. 
Målen mäts med hjälp av styrtal och utvärderas årligen. 
En sammanställning har gjorts över de mål och styrtal som är beslutade för 2017 som finns 
att hämta digitalt under; 
Gemensam/SävsjAdm/EkonomijBudget/Budget2018/Budgetavspark. Här finns också en del 
tips och förslag på läsning på vad man bör tänka på när man arbetar med mål och styrtal. 

I stödmaterialet för arbetet med utvecklingsstrategin står det att varje förvaltning ska arbeta 
utifrån vision, värdegrund, utvecklingsområden och framgångsfaktorer för att tillsammans 
driva arbetet med utvecklingsstrategin framåt. 
Aktiviteter som stöttar nämndmål, värdegrund och vision ska arbetas fram. 
Stödmaterialet, utvecklingsstrategin, mallar och bakgrundsmaterial finns på kommunens 
intranet sida. 

För att underlätta planering, genomförande och uppföljning av mål och styrtal inför vi ett 
nytt beslutstödsystem ( Stratsys ). Beslutsstödet planeras vara klart att användas under 
sommaren 2017. 
I utvecklingsstrategin har nio prioriterade utvecklingsområden identifierats i vilka 
kommunstyrelsen fördelar uppdrag till nämnder och styrelser. För 2017 har fem 
utvecklingsområden valts ut med styrtal. 
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De utvalda utvecklingsområdena är; kreativa offentliga miljöer, klimatsmarta boendemiljöer, 
entreprenörskap för framtiden, öppenhet och gemenskap samt jämställda och jämlika 
arbetsplatser för alla. 
Även arbetet med utvecklingsområdena följs upp årligen och effekter av olika insatser ska 
utvärderas. Inför verksamhetsplan och budget 2018 kan kommunstyrelsen besluta om nya 
uppdrag bland de prioriterade utvecklingsområdena. 
I arbetet med verksamhetsplan och budget 2018 ska en översyn och eventuell revidering 
göras av nämndsmål och styrtal. 

Finansiella mål och styrtal 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om tre finansiella mål för 2017. 
• Driftöverskott 2017 ska vara högre än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk

utjämning.
• Investeringar 2017 ska inte överskrida årets resultat och avskrivningar.
• Kommunalskatten ska vara oförändrad.

Målen skall bidra till en god ekonomisk hushållning. Vi ska förvalta de medel vi har till 
förfogande på ett så ändamålenligt och effektivt sätt så att även kommande generationer får 
goda förutsättningar till en god välfärd. 
Nya finansiella mål och styrtal för 2018 skall beslutas av kommunfullmäktige i november 
2017. 

Kommunens kvalitet i korthet ( KKiK) 

Sävsjö kommun deltar tillsammans med ca 250 kommuner i Kommunens kvalitet i korthet 
( KKiK). Samordnare för detta arbete är Sveriges kommuner och landsting. ( SKL) 

Kommunens kvalitet i korthet är en samling kvalitetsmått ( 40 olika mått plus ett antal 
kompletterande mått) inom följande områden; 

• Din kommuns tillgänglighet
• Trygghetsaspekter i din kommun
• Din delaktighet och kommunens information
• Din kommuns effektivitet
• Din kommun som samhällsutvecklare

Syftet med att ta fram måtten är att ge en samlad bild över kommunens olika 
kunskapsområden. Syftet är också att de ska kunna användas av politikerna när de möter 
kommuninnevånare. 
En del av måtten hämtas från befintlig statistik, en del publiceras av kommunerna själva i 
koladadatabasen och några mått utförs efter beställning av externa företag. 
Måtten har medborgarperspektivet och brukarnyttan i fokus vilket gör att de ofta får 
uppmärksamhet i media. 

I Sävsjö har en del av måtten i KKiK har valts ut som styrtal för de övergripande målen 2017 
och kommer att följas lite mer noggrant. 
Hela resultatrapporten för KKiK 2016 finns att ladda ner på Sveriges kommuner och 
landstings hemsida ( SKL). Här finns också en del stödmaterial om hur man kan arbeta med 
kvalitetsmåtten och goda exempel från några kommuner. En sammanfattning om hur det 
gick för Sävsjö 2016 finns i mappen; Gemensam/ Sävsjö Adm / ekonomi/ Budget/Budget 
2018 / Budgetavspark. 
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Omsättningstal 
Alla nämnder ska redovisa några omsättningstal (volymer), som är av intresse och där 
möjligheter till jämförelser mellan olika år finns. En uppföljning ska göras i delårsrapport 
och årsredovisning. Skulle ett omsättningstal ge en bristfällig eller felaktig information något 
år bör en kompletterande kommentar skickas med. 

Övriga nyckeltal 
Det finns en mängd olika nyckeltal, jämförelsemått, rankingar mm som kan användas som 
stöd i arbetet med verksamhetsplan och budget. I databasen w·ww.kolada.se finns många 
nyckeltal att ta del av. 

Servicegarantier 
Några av nämnderna har i flera års tid arbetat med servicegarantier. Vill man fortsätta med 
det går det bra men är inget som vi kräver ska redovisas i verksamhetsplan och budget. 

Omvärldsfaktorer utanför vår egen kommunorganisation 

Sveriges kommuner och landsting om Sveriges ekonomi och 

budgetförutsättningar (Utdrag.från Sveriges kommuner och landstings senaste 
cirkulär (2016-12-21) om den svenska ekonomin och budget.förutsättningar för åren 2016-
2020) 

Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in 
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. I år beräknas BNP, 
kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom 
tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i 
kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter 
ökar i år relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt nästa år. År 2017 kan beskrivas 
som ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del. 

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden 
förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka 
med 1,3 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i år. Den positiva 
utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det 
förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en 
försvagad krona innebär att prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand når 
ökningen av konsumentpriserna mätta som KPIF, dvs. KPI exklusive hushållens 
räntekostnader, över 2 procent. Mot denna bakgrund är vår bedömning att Riksbanken 
under hösten höjer styrräntan. Den stramare penningpolitiken får till följd att kronan stärks 
och då framförallt mot euron. 

Utvecklingen åren 2018-2020 är ingen prognos utan i stället en framskrivning gjord på basis 
av några på förhand uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi 
på sikt återgår till konjunkturell balans. Det innebär en mer normal men väsentligt 
långsammare utveckling av produktion och sysselsättning än tidigare då den svenska 
ekonomin gått från låg- till högkonjunktur. Åren 2018-2020 understiger BNP-tillväxten 2
procent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad. 

7 

193 



Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,8 3,2 2,8 1,9 1,6 1,7 

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,8 1,3 0,3 0,0 0,2 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,3 6,6 6,7 6,7 

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,3 3,0 3, 1 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 2,8 3, 1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,8 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,9 3,0 2,6 2,7 

Realt skatteunderlag 2,0 2,2 1,8 0,8 0,5 0,7 

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har 
inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala 
termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015-2017vilket är 
ungefär det dubbla mot normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts 
återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir 
skatteunderlagets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare 
för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar i 
skatteunderlaget på ½-1 procent ska klara demografiska krav som årligen växer med 1 ½ 
procent. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-
--

,, 
,, 

2014 2015 2016 

c::::::J Sysselsättning , timmar 
c::::::J Övrigt 
- -Realt

Källa: Skatteverket och SKL. 

--

' 

' 
-

-

2017 2018 2019 2020 

c::::::J Timlön 
- Exkl. regeleffekter
-summa

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016-2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild 
som sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt, 2/2016. Den starka 
skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den pågående 
konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren (diagram 1). I 
år förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till 
följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner. 

Nästa år prognostiserar vi avtagande skatteunderlagstillväxt. De beror främst på att arbetade 
timmar inte väntas utvecklas fullt lika starkt som i år. Även utbetalningarna av en del sociala 
ersättningar, främst sjukpenning och arbetsmarknadsersättningar, bidrar mindre till 
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skatteunderlagets ökning. Detta motverkas delvis av att det stramare arbetsmarknadsläget 
leder till att löneökningarna blir större. 

Kalkylen för åren därefter bygger på förutsättningen att ekonomin närmar sig balans. Det 
betyder att skatteunderlagstillväxten hålls tillbaka av svagare sysselsättningsökning och 
grundavdrag som ökar i högre takt än för tillfället. 
Även i reala termer ( efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år 
och ligger kvar på en hög nivå 2017. Därefter faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än 
vi sett sedan 2010. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från oktober 2016 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i oktober (Cirkulär 16:51) är utvecklingen 
reviderad samtliga år, se tabell 2.

Skatteunderlaget 2015 är uppreviderat till följd av den slutliga taxeringen. 
Nedrevideringen 2016 beror främst på att arbetade timmar utvecklats svagare än enligt vår 
prognos i oktober. Att utvecklingen år 2017 är nedreviderad förklaras till stor del av att vi nu 
prognostiserar mindre ökning av sociala ersättningar, framförallt sjukpenning. 
I kalkylen för år 2018-2020 växer skatteunderlaget långsammare än enligt vår oktoberkalkyl 
till följd av att vi nu utgår från att arbetsmarknaden når balans på en lägre 
sysselsä ttningsnivå. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

2015 2016 2017 2018 2019 

SKL dec 5,0 4,8 4,4 3,6 3.5 

ESV nov/dec 5, 1 5,1 4,4 4,2 3,9 

SKL, okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 

Reg, sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 

2020 2015-2020 

3,8 28,0 

3,9 29,7 

3,9 28,9 

4,1 31,4 

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar en starkare skatteunderlagstillväxt an SKL:s. 
De viktigaste förklaringarna är att ESV räknar med större ökning av pensionsinkomster och 
mindre grundavdrag 2016 samt snabbare sysselsättningsökning 2018 och 2019. 

Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s vart och ett av åren 
2016-2020. Ungefär halva skillnaden beror på att regeringen räknar med avsevärt större 
ökning av lönesumman. Det är i första hand en effekt av snabbare tillväxt av arbetade timmar, 
men 2017 och 2018 räknar regeringen även med att lönerna stiger i högre takt. Dessutom 
bygger regeringens prognos på större ökning av pensionsinkomsterna och mindre ökning av 
grundavdragen. 

Utfallet för 2017 års kostnadsutjämning 

SCB har skickat ut det definitiva utfallet för 2017 års kostnadsutjämning den 21 december. 

Som vanligt är variabeln eftersläpningseffekt i delmodellen för befolkningsförändringar 
uppdaterad. Tjugoåtta kommuner får ett bidrag upp till 1149 kronor per invånare. Övriga 
kommuner får en avgift på 76 kronor per invånare. Beloppet är nästan en halvering jämfört 
med år 2015.

Tätortsstatistiken ska enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning uppdateras 
vart femte år. Senaste uppdatering skedde utjämningsåret 2013. SCB har dock beslutat att 
redan till utjämningsåret 2017 uppdatera tätortsstatistiken i tre delmodeller: individ- och 
familjeomsorgen, äldreomsorgen och kollektivtrafiken. Framförallt påverkas 

9 

195 



glesbygdskommunernas utfall i äldreomsorgsmodellen. I denna delmodell ändras utfallet 
pga. uppdateringen mellan -152 kronor per invånare (Åre kommun) och 115 kronor per 
invånare (Åsele kommun). 

Utfall LSS-utjämningen 2017 

SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2017. 
Skillnaden mot den förra preliminära beräkningen i september är att folkmängden justerats 
per den 1 november 2016. Några kommuner har dessutom förändrat sina uppgifter i 
underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget 2015 och i 
antalsstatistiken som också påverkar utfallet. 

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2017 baseras på verksamhetsstatistik över antalet 
LSS-insatser 2015, genomsnittliga kostnader enligt RS 2015 samt personalkostnadsindex 
beräknade på 2015 års förhållanden. Dessutom räknas kostnaderna från 2015 upp med NPI i 
likhet med stora utjämningsystemet. 

LSS-utjämningen 2018 

Vi kommer att göra en första prognos på utfallet i LSS-utjämningen för 2018, med hjälp av 
SCB, i april. Preliminärt utskick är 28 april. I likhet med första prognosen för 2017 kommer 
utjämningen för de kommuner som skickat in RS 2016 senast 13 april till SCB att beräknas 
med de aktuella uppgifterna från RS. Ordinarie sista dag för inlämning av RS är 20 mars så 
kommunerna har ytterligare ca fyra veckor för insändning för att få ett bättre 
prognosunderlag för LSS-utjämningen. En andra prognos för utfallet för 2018 skickas ut i v. 
25 när alla kommuner är färdiga med RS för 2016. 

Källa: Cirkulär 16:65 "Budget.förutsättningar för åren 2016-2020" Sveriges kommuner och landsting. 

Övriga omvärldsfaktorer 

Befolkningsutveckling 

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet minskade Sävsjö i likhet med övriga 
kommuner på höglandet antalet invånare. Åren fram till 2013 har befolkningsförändringen 
varit relativt liten. Från 2013 har vi sett ett trendbrott och antal kommuninnevånare har ökat. 
Vi kopplar detta framförallt till en stor invandring. 

2013-12-31 var vi 10 969 kommuninnevånare i Sävsjö. 
2014-12-31 var vi 11 100 kommuninnevånare i Sävsjö 
2015-12-31 var vi 11 228 kommuninnevånare 

Sävsjö kommuner har ökat med 259 personer under perioden 2013-12-31 -2015-12-31. 

Den sista september 2016 enligt officiella siffror från SCB ( kvartal tre) har Sävsjö ökat med 
ytterligare 140 kommuninnevånare. Siffrorna per sista december blir offentliga den 21 
februari 2017. 
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Invånarantal i Sävsjö kommun per den 30 september 2016 

uppdelat på kvinnor och män 

antal År2016 män kvinnor 

Folkmängd i Sävsjö 11 368 5 848 5 520 

Förändring sedan årsskiftet * 140 91 49 

Levande födda 107 59 48 

Döda 87 46 41 

Födelseöverskott 20 13 7 

Inflyttade totalt 623 334 289 

Utflyttade totalt 508 258 250 

Flyttningsnetto 115 76 39 

• SCB:sjusteringar 5 

SCB2016-11-09 

Fram till och med tredje kvartalet ser vi ett positivt födelseöverskott vilket vi inte haft på flera 
år tillbaka. 
När vi ser tillbaka några år ser vi att andelen unga i åldersgruppen o-6 år ökar. Vi ser också 
att andelen äldre 65 år och äldre ökar. 
Av de 623 personer som flyttat till Sävsjö fram till 30 september kommer 148 från länet, 195 
från övriga Sverige och resten 280 från utlandet. 
Av de 508 personer har flyttat från kommun under samma period har 235 flyttat inom länet, 
246 till övriga Sverige och 27 till utlandet. 

Vi följer även befolkningsutvecklingen genom KIR-statistiken där vi får uppgifter varje vecka. 
Den 1 februari hade Sävsjö kommun 11 450 invånare vilket är en kraftig ökning av antalet 
invånare sedan de senaste officiella siffrorna från SCB. En av anledningen är förmodligen att 
fler personer nu har fått uppehållstillstånd. 

Arbetsmarknad, näringsliv och fakta om Sävsjö kommun 
På region Jönköpings läns hemsida finns en del material som kan vara bra att känna till inför 
arbetet med budget, Faktablad om Sävsjö, arbetsmarknadsläget, befolkningsprognoser mm. 
En del av detta material har vi samlat digitalt ( se sid 2) 

Utmaningar som vi tror väntar oss i vår omvärld och vikten av omvärldsbevakning 
Det är viktigt att hela tiden bevaka vad som händer i vår omvärld utanför 
kommunorganisationen då detta i hög grad påverkar vårt arbete i kommunorganisationen. 

I länet finns ett flertal olika nätverk inom olika områden som flera av tjänstemän och 
politiker redan idag deltar i. Det här kan vara ett sätt att omvärldsbevaka men också öppna 
upp för olika samarbeten. 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län har en samordnande roll i många olika 
verksamhetsområden och här kan det vara bara att hålla sig informerad om vad som händer. 
En ny gemensam webbplattform är under uppbyggnad i länet i syfte att stärka utvecklingen i 
länet. Webbplattformen ( https://utvecklingrjl.se) samordnas av Region Jönköpings län och 
är ett samarbete mellan länets kommuner, länsstyrelsen, Jönköpings University, 
branschorgansationer och andra utvecklingsaktörer. Webbplatsen är tänkt att svara på 
frågorna; Vad pågår, Hur går det ? Vad behöver vi göra mer? Alla samarbetspartners har ett 
gemensamt ansvar att fylla webbplatsen med relevant och aktuell information. 

Det finns en mängd olika sätt att hålla sig uppdaterad om omvärlden, ett par exempel; 
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På riksnivå, Sveriges kommuner och landsting ( SKL) med olika nyhetsbrev, stödmaterial 
och rapporter av olika slag. 
På europanivå, Småland Blekinges kontor i Bryssel med sin hemsida och nyhetsbrevet 
Brysselbrevet . 

Faktorer i vår egen kommunorganisation som kan påverka 

budgetarbetet. 

Organisationsförändringar ( omfördelning budgetramar) 

Under 2016 har flera större utredningar genomförts som innebär beslut om 
organisationsförändringar från och med 2017. Hur mycket detta påverkar budget 2018 och 
framåt är svårt att idag budgetera effekterna av. Förändringarna ska däremot följas upp 
under 2018 för att få rätt förutsättningar inför budgetarbetet 2019. 

Några av föränderingarna som kommer att ske under 2017 är; 
• VA-verksamheten, Vatten och avlopp flyttar över till Njudung Energi AB från 1/1 

2017.

• Fastighetsenheten och arbetet med fastighetsunderhåll och fastighetsdrift flyttar
över till Sävebo AB och samordnas från 1/1 2017. 

• Ett nytt tillväxthus byggs upp med ökad samordning av kommunens tillväxtfrågor.
Till det nya tillväxthuset flyttar Myndighetsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen,
Samhällsbyggnadsavdelningen, SNAB och Science park- nyföretagarverksamhet.
Flytten är planerad till den 1/3 2017.

• Tekniska utskottet och Kultur och fritidsförvaltningen går samman i en ny
förvaltning, Serviceförvaltningen från och med 1/1 2017. 

• En ny bemanningsenhet med personalpool startar upp sin verksamhet 1/1 2017.
• En ny fordonssamordning md bilpool startar upp sin verksamhet 1/1 2017.
• Inom kommunhuset kommer en del omflyttningar att ske under våren.

Pågående och kommande projekt ( drift- och investeringar) som är planerade 

Några exempel på pågående och kommande driftprojekt som påverkar hela 
kommunorganisationen är ; 

• DÄHS-projekt
• E-utveckling, e-tjänster
• Verksamhetssystem- beslutstöd Stratsys

Några av de större investeringarna som ligger närmast framåt: 
• Exploatering bostäder och industri
• Förskola med tre avdelningar i Sävsjö
• Renovering av Rörvik skola och Stockaryd skola
• Nytt gruppboende

Särskilda utmaningar som vi tror väntar oss i kommunorganisationen? 

I både årsredovisningen för 2015 och i verksamhetsplan och budget för detta år pekar 
nämnderna ut särskilda utmaningar som man tror väntar i kommunorganisationen. I 
utvecklingsstrategin har en del av dessa utmaningar fångats upp. Några av dessa har man lyft 
fram som prioriterade utvecklingsområden. 
Inför arbetet med budget och verksamhetsplan 2018 och framåt är det viktigt att ta med sig 
detta i fortsatt planering. 
Exempel på utmaningar som lyfts fram har varit Sävsjös demografiska befolkningsutveckling 
med ökad andel unga och äldre, en bra integrationsverksamhet, boendefrågor, det goda 
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äldrelivet och en barnomsorg som ligger i fas. Man har också lyft fram utvecklingen inom den 
digitala tekniken och dess möjligheter, konkurrensen om gymnasieelever, ökad 
måluppfyllelse för skolans elever och inte minst allt arbete inom klimat och miljö där 
inventering av förorenade områden är en del. 

Politiska beslut som tagits och som får påverkan på budgetarbetet 

framåt 
Under 2016 kan det ha funnits ärenden på politisk nivå ( kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott) där man hänskjutit ärendet till 
budgetberedningen. I arbetet med verksamhetsplan och budget 2018 ska hänsyn tas till 
dessa ärenden. 

Övriga frågor som lyfts fram av de politiska partierna och som kommer att påverka 
budgetarbetet. 
I den senaste budgetöverenskommelsen för år 2017-2019 (2016-06-07) som togs fram när 
kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2017 (2016-06-20 § 78) lyftes politiskt 
en del utmaningar och satsningar som man såg var viktiga att ha i beaktande. 
Budgetöverenskommelsen finns med som bilaga till detta dokument. Mycket är fortfarande 
aktuellt vilket gör att det även följer med in i budgetarbetet 2018. 
Budgetöverenskommelsen byggde på att riksdagen skulle godkänna ett extra statsbidrag som 
hade aviserats till kommunsektorn vilket sedan beslutades i december 2016. 

Några utdrag från budgetöverenskommelsen; 
• Viktigt att det påbörjade arbetet med en översyn av verksamhetens processer

fortsätter för att optimera kommunens resurser utifrån den enskilde
kommuninnevånarens behov.

• Höja utbildningsnivån och få in fler människor med innovativa ideer, stimulera till
mångfald och tolerans för att säkerställa en fortsatt expansion inom näringslivet.

• Fortsätta satsningar på en hög kvalitet inom både skola och omsorg.
• Under 2018 kommer renoveringen av Rörviks och Stockaryds skolor påbörjas men

målet att kommunen senast 2021 ska ha moderna och ändamålsenliga lokaler för
pedagogisk verksamhet i grundskolan i båda dessa samhällen.

• Satsning på ökad grundbemanning kopplat till de nya kommunövergripande
bemanningsenheten.

• Förbättra den kommunala samverkan gentemot näringslivet och aktivt arbeta mot
både befintligt näringslivs och tänkbart nyföretagande genom att avsätta särskilda
medel för att stimulera nyföretagande.

• Fortsätta satsningar på landsbygden genom ett nytt leadersamarbete som ska bidra
till landsbygdutveckling.

• Ökad satsning på kultur satsningar, investeringsbidrag och aktivitetsstöd till
föreningar.

• Satsning på kompetensutveckling för personalen i kommunorganisationen

Ekonomiska förutsättningar att ta hänsyn till i budgetarbetet 

Det ekonomiska läget för Sävsjö kommun 
De senaste åren har Sävsjö kommun redovisat förhållandevis goda resultat, delvis med hjälp 
av återbetalning av AF A sjukförsäkringspremier. Under verksamhetsåret 2015 redovisade 
nämnderna ett minusresultat på 3,5 mkr men tillsammans med främst återbetalning av AFA
medel blev det ändå ett positivt resultat för 2015. 
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För verksamhetsåret 2016 har vi haft en svag budget. Resultatet budgeterades till enbart 5,2

mkr och då ingår ett antal rationaliseringsuppdrag som tillsammans ska ge 3,0 mkr i 
besparingar. Utfallet för 2016 ser dock ut att blir betydligt bättre resultat mycket tack vare att 
kommunen drivit HVB- hem i egen regi. 
Inför varje nytt budgetår ser läget ofta besvärligt ut. Inför budget 2017 har läget varit bättre 
än vanligt på grund av ett extra statsbidrag till kommunsektorn. Stasbidraget ger Sävsjö 
kommun ca 25 mkr extra för 2017 och för 2018 men kommer sedan att sjunka fram till 2021 

ned till en grundnivå på ca 8 mkr. Syftet med statsbidraget som betalas ut via 
kommunalekonomiska utjämningssystemet ( kronor per invånare) är att skapa långsiktiga 
planeringsförutsättningar för kommunerna. 
Ambitionen är att 2018 års budget ska ha ett resultatöverskott på minst 2,0 % av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

I Finansanalysen för kommunerna i Jönköpings län och Kommuninvest riskbedömning av 
Sävsjö kommun kan man läsa lite mer om Sävsjö kommuns ekonomi, ( se digitala mappar) 

Finansförvaltningen - Beräkning ekonomiska resurser för budget 

2018-2020 

Antal invånare 
Skatteintäkterna för 2017 baseras på antal kommuninnevånare den 1 november 2016.

Vid detta datum hade Sävsjö 11 338 invånare ( 5 504 kvinnor och 5 834 män) 
I budgetförutsättningar för 2018 räknar vi med 11 388 invånare vid beräkningen av de av 
ekonomiska resurserna. För 2019 räknar vi med 11 438 invånare och år 2020 med 11 488 

invånare. 

Höglandets IT (HIT} 
Från 2014 infördes en tjänstekatalog som reglerar ersättningen till HIT för de tjänster som 
utnyttjas. Kostnaderna är uppdelade i bastjänster, tilläggstjänster, kommunikation och 
drifttjänster och fördelas på respektive förvaltning beroende på utnyttjandegrad. 
Kostnaderna för Sävsjö kommuns IT-tjänster från HIT ökade ganska kraftigt vid införandet 
av tjänstekatalogen men var lite mer måttlig under 2015. Under 2016 ser kostnaderna 
återigen ut att öka. I de ekonomiska beräkningarna för budget 2018 avsätts ytterligare 1 ooo 
tkr. 

Konjunkturmedel och anslag för oförutsedda behov. 
En särskild reservering görs på 2 ooo tkr i beredskap för särskilda konjunktursvängningar 
och oförutsedda behov. 

Utvecklingsarbete (E -utveckling, DÄHS-projekt och medfinansiering projekt mm) 
Särskilda medel reserveras för budgetåret 2018 som ska användas för utvecklingsarbete 
bland annat för satsningar i linje med utvecklingsstrategin. Medlen ska också bidra till att 
finansiera två större projekt som pågår, E-utveckling och DÄHS-projekt men även kunna 
användas som en grundplåt vid medfinansiering av nya projekt. 
Sävsjö medverkar tillsammans med flera av länets kommuner i ett E-utvecklingsråd och 
Digital agenda i Jönköpings län. Syftet är att samverka i frågorna kring detta 
utvecklingsområde. Höglandets IT har påbörjat ett arbete med plattform för e-utveckling. 

I Sävsjö kommun har två projektledare utsetts inom kommunorganisationen för att arbeta 
med E-utvecklingsprojektet respektive DÄHS-projektet. 

Beräknade besparingar, personalpool och översyn administration 
En ny personapool har trätt i kraft från och med årsskiftet 2017 som kommer att ge 
besparingar framåt. 
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Arbetet med översyn av administrationen har lett till att flera organisationsförändringar är 
beslutade för 2017. 

Lönekostnadsökningar 2018-2020 

Löneuppräkningen i finansen är uppräknad med 14,5 mkr för 2018, 14,9 mkr för 2019 och 
15,3 mkr för 2020. Bedömningen har gjorts utifrån Sveriges kommuner och landsting men 
också utifrån regionens förutsättningar och i diskussion med länets ekonomichefer. 

Sparbeting, särskilt uppdrag 

Ett av fullmäktiges övergripande mål som beslutades på kommunfullmäktige 2016-11-21 är 
att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. Till detta mål 
finns också styrtal kopplade. 
''Varje enhet/arbetsplats ska effektivisera med minst 1 % ( får behålla halva effektiviseringen) 
övergripande målen handlar om att varje förvaltning ska hitta effektiviseringar motsvarande 

1 % " Fullt ut skulle detta kunna ge 3 ooo tkr i effektivisering. I beräkningsunderlaget av de 
ekonomiska resurserna har ännu ingen summa avsatts för detta. En mall för hur detta ska 
redovisas ska tas fram. 

Central pott för obalanser 2018-2019-2020 

En central pott på 1 ooo tkr har reserverats för att kunna reglera obalanser och 
snedvridningar i lönenivåer. 

Arbetsgivaravgifter, avta I sförsäkringa r 

Nämnderna betalar ett personalomkostnadstilägg, ersättning till finansförvaltningen för 
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt intjänade pensionsförmåner. För 2018 är denna 
beräknad till 38,33 %. 

Pensioner 

Underlaget för beräkning av pensionskostnader för 2018 består av en särskild beräkning 
gjord av Skandia per 2016-08-31 i delårsrapporten samt egen beräkning. I samband med 
bokslut 2016 kommer vi att få en ny beräkning av Skandia. Summa pensionskostnader i 
budget 2018 är beräknade till 16,2 mkr. 

Kapitaltjänster från nämnderna 

Kapitaltjänst från nämnderna är en intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen. 
Detta påverkar inte nettoresultatet för kommunen. Nämnderna betalar ersättning till 
finansförvaltningen för det kapital som använts vid de investeringar 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. 
Räntan beräknas till 1,75 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,75 % i 
förhållande till år 2016. Vi följer här rekommendationer från Sveriges kommuner och 
landsting. 
Avskrivningar 

De förändringar som sker av kapitaltjänstkostnaderna innebär justering av budgetramarna. 
Nämnderna kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar 
samtidigt minskas budgetramarna i de fall kapitaltjänstkostnaderna minskar. Vi arbetar med 
att införa komponentavskrivningar för nya investeringar. När detta är infört kan det innebära 
ett en del av investeringen hamnar som drift och en del av kostnader som tidigare varit 
driftkostnader istället blir investering och därmed genererar avskrivningskostnader. 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Utöver avgifter i den kommunala verksamheten så finansieras kommunens verksamheter 
med skatteintäkter och bidrag. Man brukar dela upp dessa i tre delar; 

• Allmän kommunalskatt från kommuninnevånarna
• Kommunalekonomisk utjämning ( inkomstutjämning, kostnadsutjämning och LSS

utjämning)
• Kommunal fastighetsavgift.

Skatteberäkningen för år 2018-2020 har skett utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) prognos per 2016-12-21 cirkulär 16:65 med justering efter kommunens egen 
befolkningsprognos. 

Summan av kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 
beräknas, utifrån en utdebitering på 21:92 till; 

• År 2018

• År 2019

• År 2020

699,9 mkr 
715,4 mkr 
727,8 mkr 

Sävsjö kommuns egna skatteinkomster är den största andelen av intäkterna. Skattesatsen för 
2017 är 21:92 kr vilket genererar 467 mkr av de ekonomiska resurserna för 2018. 

Kommunalekonomisk utjämning är beräknade till 152 mkr. 

Enligt budgetpropositionen 16-09-20 har vi erhållit extra medel till kommunsektorn. För 
2018 innebär detta 23 mkr. 

En förändring av skattesatsen med 10 öre motsvarar en ökning eller minskning av 
skatteintäkterna med knappt 2 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 och med 2009 har den statliga fastighetsskatten på bostäder ersatts av en kommunal 
fastighetsavgift. Varje kommuns intäkter räknas upp eller ned med förändringen av 
intäkterna från fastighetsavgiften i den egna kommunen. 

Utjämningssystem för 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. 

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. 
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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. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter 

De finansiella intäkterna består av utdelning från kommunägda företag, borgensavgift från 
helägda kommunala bolag, räntor på likvida medel och räntor på kundfordringar samt 
inkassoavgifter. 
För åren 2018 -2020 har vi inte budgeterat för någon utdelning från kommunägda bolag. 
2016 kommer vi att få utdelning från Sävsjö Energi AB med xx tkr. Vi kommer också få en 
utdelning från Kommuninvest på xx tkr. 
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 gränsen för kommunal borgen, s k  borgenslimit. 
För 2018 har vi budgeterat 2 625 tkr. 

Nedan visas kommunens borgensåtaganden per 2016-12-31 

Borgensåtaganden 2016-12-31 
�--------

U!fäs I belop p/ 

Låntagare ursp. belopp Ändamål Skuld 2016-12-31 

Kommunala bo lag 

2016-11-21 § 117 SaveboAB 

2016-06-20 § 82 Savs jo Energi AB 

2016-11-21 § 118 SavMAIUB 

2008-05-19 § 55 Stock arydsterm inalen 

2013-11-18 §120 Hoglaodets Kommunalförbund 

2012-09-17 § 89 Sävsjö Sk yttercenter ek fören 

2016-06-20 § 88 AB Savs jo Industribyggnader 

övriga borgensförbindelser 

Beloppsram (linit) 

Beloppsram (lim!) 
Beloppsram (lmt) 

Beloppsram (lmt) 
Beloppsram (lrrit) 
Beloppsram (1ml) 
Beloppsram (lmt) 

Pensionsutfästelser och solidarisk borgen 

1978-03-20 §49 Såvebo AB KPA 

AlnsJOns sbftelse 

206 000 000 

160 000 000 

45 000 000 

5 000 000 

10 200 000 

6 000 000 

400 000 000 

Summa 832 200 000 

Summa 0 

Soidar,sk borgen for bolagets for�elser 

Bostadsfast,gheter 
Energrnvesterngar 
Bredbandsnvestemgar 

Al-nan termal 
rr -rnv estenngar 

hdustrtast,gheter 
hdustrlastigheter 

Summa 

Summa 

For bolagets personal 
For bolagets personal 

165415 000 

30 000 000 

�o ooo ooo 

5 000 000 

5 760 000 

5 000 000 

320 000 000 

571175 000 

0 

1981-02-16 § 20 Jonköpi ngs Lanstralit AB 

1997-10-20 § 67 Kommuninves I AB 

2006-02-07 § 19 Kommunförbundet Jkpg län Fl?nsJOnsforplililelser for personal vrd Korm\Jnf ilrbundet Jonkopngs Ian tilsamnans rred ovr,ga 

klmruner, lanet 

Kommunalt för1ustansvar för egna hem 2016-12-31 

Enigt ber al<nng av SBAB 

Total kommmat for�stansvar for egna hem 

SUM\IA BORGENSÅTAGANDEN FÖR FAKTISKA LÅN 

SUM\tA UTFÄSTA BORGENSFÖRBINDELSER 

Finansiella kostnader 

5 

Kaptalsk!Jld 

305 0-11 

305 041 

Komrunal andel 

40% 

Al4uel borgen 

122 018 

122 018 

571297018 

832 322 018 

De finansiella kostnaderna består av hyra/leasing inventarier, räntor på upptagna 
långfristiga lån, ränta på utnyttjad checkräkningskredit, borgensinfrianden- egna hem, 
kundförluster, bankavgifter och avgifter hos kronofogde. 
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I budget 2018 är dessa kostnader sammanlagt budgeterade till 410 tkr varav den största 
delen avser bankavgifter på 140 tkr. Se bilaga 3. 
Räntor på upptagna långfristiga lån är budgeterat till o kr. Under 2016 har vi haft en 
räntekostnad på 348 tkr och under 2018 av ser vi att amortera av kommunens återstående 
lån. 

Övriga ekonomiska förutsättningar att ta hänsyn till i budgetarbetet 

Ramberäkning för år 2018-2020 

De beräknade ramarna för nämnderna finns redovisade i bilaga nr 1.

Fastighetsunderhåll och fastighetsdrift 

För 2017 föreslogs 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
• 

Dessa medel skulle användas till långsiktigt fastighetsunderhåll och inte till ombyggnaden för 
olika verksamhetsförändringar. 
Det akuta underhållet, kostnaderna för fastighetsskötsel och rörliga kostnader höjdes med 
2,0 procent och den genomsnittliga höjningen av internhyrorna räknades upp med o,6%. 
Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om att samordna hela koncernens 
fastighetsförvaltning i bolaget Sävebo AB med start från januari 2017. 
För 2017 har budgeterats för igångkörningskostnader på 0,5 mkr i enlighet med utredares 
förslag. 
Ansvaret för samordningen av fastighetsunderhåll och fastighetdrift ligger från och med 2017 
hos Sävebo AB. Budgeten för planerat underhåll och fastighetsskötsel för kommunens 
fastigheter kommer att ligga kvar på kommunen men personakostnader är överflyttade till 
Sävebo AB. Hyran är uppräknad med 1%. 

Resultatenheter 

Verksamheter som är organiserade i resultatenheter 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. 

Köparna av tjänster från resultatenheterna kompenseras med 2,0 % i 2018 års budgetramar, 
2,3 % i 2019 års budgetramar och 2,4 % i 2020 års budgetramar. 

Inför budgetramarna 2018 har budgetramen för skolskjutsenheten fått en uppräkning med 
2% men också en utökad ram som kompensation för volymökningar med 900 tkr. 

Aktuella resultatenheter i kommunorganisationen 2018 
• Resultatenhet 1 och 2, Telefoni och IT ( ansvar 10081)
• Resultatenhet 3, Kommunal service, kost och lokalvård ( ansvar 509)
• Resultatenhet 8, Skolskjuts ( ansvar 10051)

Effekt av elevförändringar 

Enligt prognoser från barn-och utbildningsförvaltningen om elevförändringar för år 2018 har 
dessa justerats med 75% av rörlig kostnad. Detta innebär en ökning av budgetramen med ca 
o,8 mkr sammanlagt för antal elever i fritidshem, förskoleklass, grundskola och på 
gymnasieskola. 

Barnomsorg 

I enlighet med prognoser om förändringar i barnantal inom barnomsorgen har dessa 
justerats med 75 % av rörlig kostnad. Detta innebär att ramen minskat med ca 1,9 mkr för 
förskolan. 
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Projektmedel till EU-projekt 

Sävsjö kommun ska aktivt verka för att skapa projekt som är utvecklande för verksamheten. 
Där det 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 finansieringen av dessa projekt finns inom nämndernas budget. 

Inflation och prisutveckling 

I budgetförutsättningar som SKL lämnar beräknas inflationen bli 3,0 procent för 2018, för 
2019, 2,6 procent och för 2020, 2,7 procent. SKL har tidigare år legat ganska mycket över i 
sina prognoser avseende inflation än vad det verkliga utfallet blivit. Det sker för 2018-2020 

därför ingen kompensation i nämndernas ramar för inflationsutveckling. 

Anslag av engångskaraktär 

Beslutade anslag av engångskaraktär redovisas separat i ramberäkningarna. 

lntergrationsfond 

Under 2016 har en ny integrationsstrateg anställts för att samordna kommunens 
integrationsarbete. 

Nettoram 

Anslaget/ramen som tilldelas nämnderna är en nettoram. Nämnden har möjlighet att under 
löpande verksamhetsår 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 

Budgetramen som helhet får inte överskridas. Nämnden måste noga följa den ekonomiska 
utvecklingen och genast vidta åtgärder så snart man ser att man befarar underskott. Större 
budgetavvikelser ska snarast redovisas och kommuniceras med kommunstyrelsen. 
Befarar man ett underskott i någon verksamhet är det viktigt att se över om man kan ta igen 
detta underskott i någon annan verksamhet. Ramen till nämnden skall betraktas som en 
helhet. 

Viktiga verksamhetsfrågor 

Viktiga verksamhetsfrågor ska inte skjutas upp för behandling i samband med budget, utan 
behandlas och avgöras under löpande år. 

Uppföljning 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske löpande. En samlad delårsrapportering med 
prognos över helårsutfallet ska lämnas till Kommunfullmäktige per 2017-08-31. Även de 
kommunala bolagen ska vid dessa tillfällen lämna delårsrapport. Därutöver ska 
månadsrapporter lämnas efter begäran från Kommunstyrelsen. Månadsrapporter lämnas per 
sista mars, sista april, sista maj, sista september och sista oktober. 
De nämnder som i sina lämnade månadsrapporter redovisar 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 2017 ska nämnderna och de 
kommunala bolagen rapportera utfallet av verksamheten. 

Budgetanvisningar 

Kommunfullmäktige kommer i juni besluta om budgetramar enligt tidigare beslutad 
tidsplan. I november fastställer kommunfullmäktige budgeten efter en avstämning av om 
något väsentligt har förändrats efter junibeslutet. Nämnderna skall utifrån beslutade ramar 
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för 2018-2020 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. 

Under Gemensam/Sävsjö-Adm/ Ekonomi/Budget/Budget2018 Budgetavspark 
finns särskilda mallar och anvisningar att använda i budgetarbetet. Här finns också 
ytterligare material som ska underlätta arbetet med verksamhetsplan och budget 2018. 

I nvesteri ngsbudget 

SAMMANDRAG AV 

INVESTERINGSBUDGET 2017 - 2021 

NETTOINVESTERINGAR PER NÄMND 

Års- Helårs- Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut 
Bokslut budget progno: KF KF KF KF KF KF 

(belopp i tkr) 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
KS-Kommunledningskonto1 3 752 6 300 6 300 7 800 11 800 13 450 5 950 5 200 11 000 

KS - Teknisk utskott 30 020 20 450 13 857 26 000 29 000 15 900 14 500 14 500 0 

Barn- och utbildningsnämnc 3 035 4 200 4 308 4 000 4 500 4 500 4 soo 4 500 0 

Socialnämnd 1 314 2 900 2 900 2 950 2 500 3 100 1 600 1 600 0 

Kultur- och fritidsnämnd 9 600 3 625 1 262 6 130 1 050 300 300 300 0 

Myndighetsnämnd 2 604 1 550 1 550 1 160 2 090 8 130 550 550 0 
. . 

I SUMMA exkl VA 50 325 39 025 30 177 48 040 50 940 45 380 27 400 26 650 11 000 

I KS -Teknisk utskott VA 7 615 10 275 9 800! 0! 0! o! 0! 0! 

lsuMMA inkl VA 57 940 49300 39 977!48 040! 50 940!45380! 27 400!26 650! 11 000! 

Budgetbeslutet omfattar åren 2018 och 2019 med en plan för 2020. 

Under åren 2018-2020 är det möjligt att investera cirka 130-135 miljoner kronor 
sammanlagt utan att skapa ett upplåningsbehov. 
Samtliga nämnder ska ha möjlighet att äska budgetmedel för kommande period som 
behandlats av budgetberedningen. 
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 tidsförskjutning ska nämnden genast begära en dialog med 
Kommunstyrelsen. 
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Tidsplan 

En genomarbetad budget utifrån av kommunfullmäktige beslutade budgetramar 17-06-26 
och förslag till taxor ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 2 oktober 2016. 
Tidsplan för budgetarbetet bifogas i bilaga 3. 

MBL- förhandling 

Innan budgetförslagen lämnas till kommunstyrelsen ska dessa MBL-förhandlas med de 
fackliga organisationerna av respektive nämnd. 

Taxor 

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 budgetförslaget, 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 renhållningstaxa) och uppräkning kan ske upp till max 1,0 procent 
Den ekonomiska effekten för nämnden ska redovisas i förslaget.En bedömning av hur en taxa 
påverkar nivån i förhållande till andra kommuner ska också ske. Kommunfullmäktige ska 
anta alla taxor i samband med budgetbehandlingen. Tillämpningsföreskrifter, 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. 

De kommunala bolagen 

I kommunkoncernen Sävsjö kommun ingår följande kommunala bolag; 

• Sävebo AB, kommunens bostadsbolag ( 100 %)
• AB Industribyggnader AB ( 100 %)
• Savman AB ( 100 %)
• Njudung Sävsjö Energi AB ( 50 %)
• Sävsjö Näringsliv AB ( 50 %)
• Stockarydsterminalen AB ( 50%)
• Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening( 62%)
• Höglandets kommunalförbund.( 20%)

För att den kommunala budgeten inte ska vara underbalanserad krävs att de kommunala 
bolagen inte har behov av några ägartillskott. 
Bolagens ekonomi påverkar också kommunens ekonomi. De kommunägda bolagen ska 
därför upprätta och lämna årsbudget för år 2018 till kommunstyrelsen senast den 10 oktober 
2017. Delårsrapportering med prognos över bedömt helårsutfall ska också ske per augusti 
månad, på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Därutöver ska månadsrapporter 
lämnas efter begäran från Kommunstyrelsen samt vid samman tillfällen som nämnderna 
lämnar sina månadsrapporter. 
Beskrivning av de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi finns att läsa i Sävsjö 
kommunens senaste årsredovisning 2015. 

De kommunala bolagen, ägardirektiv, företagspolicy, borgensavgift 

Under 2017 har det skett en revidering av ägardirektiv, företagspolicy och bolagsordningar 
för de kommunägda företag. Beslut kommer att tas av kommunfullmäktige under våren 2017. 
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Sammanfattning budgetförutsättningar och budgetdirektiv- och

medskick frågor och uppmaningar 

• Den nya budgetprocessen innebär att nämndernas ramar beslutas på
kommunfullmäktige redan i juni. Större verksamhetsförändringar ska lämnas in
till budgetberedningen senast den 11 april 2017.

• Nytt i budgetprocessen är inplanerade budgetdialoger, bland annat en
allmänpolitisk debatt om budget och budgetförutsättningar den 20 februari 2017.
I tidsplanen för budgetarbetet finns datumen för övriga möten.

• Arbetet med verksamhetsplan och budget ska ha en tydlig koppling till arbetet
med utvecklingsstrategin.

• Kommunfullmäktiges övergripande mål gäller all verksamhet och det kommer bli
ett ökat fokus på utvärdering och analys av mål och styrtal. Vad får målen och
styrtalen för konsekvenser på budgetarbetet?

• Vi deltar i kommunens kvalitet i korthet ( KKiK) där Sveriges kommuner och
landsting är samordnare och bistår med goda exempel och tips på hur man kan
arbeta med kvalitetsförbättringar.

• Omvärldsbevakning blir allt mer viktigt för att ha en god framförhållning i
verksamhetsplanering.

• I vår egen kommunorganisation har vi många större drift- och investeringsprojekt
på gång samtidigt som flera större organisationsförändringar ska landa på ett bra
sätt. Ha detta i beaktande vid budgetarbetet!

• En del politiska beslut har redan tagits där man hänskjutit ärenden till
budgetberedningen. Dessa ska tas med i kommande arbete.

• Uppdatera vad som skrivits i årsredovisning och föregående verksamhets- och
budgetplan om framtiden! Vad av detta är fortfarande aktuellt att ta med inför
budgetarbete 2018?

• Vid nya beslut om investeringar ska också en uppskattning göras om
konsekvenser på driftkostnader.

• Nämnden ska se sin tilldelade ram som en helhet vilket kan innebära att befarade
underskott i en verksamhet inom nämnden kan få konsekvenser för annan
verksamhet för att man ska kunna hålla sig inom tilldelad ram.

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun den 7 februari 2017
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Bilaga 1 

Sammanställning 

Budgetberäkningar 2018-2020 
-------------------------� 

Resultaträkning 

Årsbudget + 
Belopp i tkr tillägg Bokslut Årsbudget Budgetram Budgetram Budgetram 

2016 2016 2017 2018 2019 2020 

Beräkning ekonomiska 
resurser 632 330 641 021 663 301 684 254 680 446 677 395 

Kommunstyrelsen -40 806 -37 868 -50 856 -48 034 -42 022 -42 113 

Mvndighetsnämnd -13 418 -13 911 -14 480 -15 166 -15 193 -15 221

Kommunfullmäktige -1079 -1049 -1095 -1106 -1113 -1120

Revision -596 -575 -704 -712 -716 -720

Valnämnd -5 0 -5 -255 -255 -5

Överförmyndarnämnd -1793 -1648 -1 437 -1455 -1458 -1461

Kultur- och fritidsnämnd -21 037 -20 720 -20 309 -20 710 -20 770 -20 832

Teknisk utskott -26 924 -21422 -23 826 -23 35"1 -23 362 -23 370

Barn- och utbildningsnämnd -285 576 -286 777 -293 636 -303 588 -306 485 -309 356

Socialnämnd -236 646 -226 631 -243 104 -254 969 -255 825 -256 566

Summa nämnder -627 880 -610 601 -649 452 -66() 349 -667 199 -670 764

Årets resultat 4 450 30 420 13 849 14 905 13 247 6 631 

Finansiellt mål på 2% av skatteintäkter och generella bidrag 
- C 2,1% 1,8% 0,9% 

Investeringar enligt investeringsplan 2018-2020

Budgetram Budgetram Budgetram 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

Investeringar 51 300 30 030 48 040 56610 49700 48550 
Enlzgt plan z budget 2018-2020 

Kassaflödesanalys (:rörenklad) 

Budgetram Budgetram Budgetram 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 

Årets resultat 14 905 13247 6631 

Avskrivningar 30 500 31000 31500 

Investeringar -56610 -49 700 -48550

Årets kassaflöde -11205 -5453 -10 419

20170613 
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Översikt 

Budgetramar 2018-2020 

Belopp i tkr 

Samtliga nämnder 

Årsbudget föregående år (2018 - 2019- 2020) 

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

Avgår och tillkommer: Förändringar enligt ramar (Övriga nämnder) 

Löneuppräkningar 

Ramjustering år 2018 (resultatenheter 2,0 %) 

Ramjustering år 2019 (resultatenheter 2,0 %) 

Ramjustering år 2020 (resultatenheter +2,0 %) 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 

Övriga justeringar av kapitaltjänstkostnader 

Summa budgetramar 

Resurser ( enligt särskild beräkning) 

Årets resultat 

210 

2018 201Q 

649 45 2 669 349 

4 800 510 

-2390 -6066

10 8 89

61 4 6  

3 406 

-26 620

27 110

-38

669 349 667199 

684 254 680 446 

14 905 13 247 
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2020 

667199 

510 

-215

3 270 

670 764 

677 395 
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Ramberäkning budget 2018-2020 

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 
Kompensation löneökningar 2017 
IT (Dähsprojekt, verksamhetssystem) 
Miljsamordning (100% tjänst inledningsvis projektanställning) 
Samordnad fastighetsförvaltning 
Avgår : ryggsäck 
Avgår : Effektivisering gemensam administration 
Avgår : Effektivisering 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 2017 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 
Budgetram 

Teknisk Utskott 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 
Kompensation löneökningar 2017 
Tillkommer: Utökad driftbudget gata/park 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 
Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 
Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 

Avgår: 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 (2017- 2018- 2019) 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 
Kompensation löneökningar 2017 
Tillkommer: Utökning fysträning deltidsbrandmän 
Önskemål 
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 2017 
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 

Avgår: Minskade kapitaltjänstkostn i internhyra till tekniskt utskott 
Budgetram 
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2018 

50 856 

142 

416 

0 

0 

-500

0 

-1 000 

0 

-2 000

0 

81 

-91

130

48034 

23 826 

55 

118 

60 

7 

-22 651

22 760

-821

23354 

14 480 

46 

138 

200 

350 

25 

-575

545

-43

151 6 6
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2019 2020 

48 034 42 022 

-350

-750 

-2 500 

-2 000

0 

-500 

88 

91 

42022 42113 

23 354 23 362 

8 

8 

23362 23370 

15166 1519 3 

0 0 

27 
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Bilaga 1 

Ramberäkning budget 2018-2020 

Belopp i tkr 2018 201() 2020 

Kommunfullmäktige 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 1 095 110 6 1113 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 1 

Kompensation löneökningar 2017 3 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 7 
Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 7 
Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 7 
Avgår: Utbildning politiker 
Budgetram 1106 1113 1120 

Revision 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 7 04 712 716 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 1 
Kompensation löneökningar 2017 3 
Utökning budgetram 0 
Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 4 
Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 4 
Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 4 
Budgetram 712 716 7 20 

Valnämnd 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 5 255 255 
Tillkommer val 2018 250 0 
Avgår: Val 2018 -250 -250
Tillkommer val 2019 250 0 
Budgetram 255 255 5 

Överfiirmyndarnämnd 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 1437 1455 1458 
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 4 
Kompensation löneökningar 2017 11 

0 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 3 
Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 3 
Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 3 
Budgetram 1455 1458 1461 
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Bilaga 1 

Ramberäkning budget 2018-2020 

Belopp i tkr 2018 201() 2020 

Kultur- och fritidsnämnd 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 20 309 20 710 20 770 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 37 

Kompensation löneökningar 2017 84 

Önskemål 250 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 57 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 60 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 62 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 -944

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 950

Avgår: Minskade kapitaltjänstkostn i internhyra till tekniskt utskott -33

Budgetram 20710 20770 208 32 

Barn- och utbildningsnämnd 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 293 636 303 588 306 485 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 1 097 

Kompensation löneökningar 2017 3 137 

Tillkommer: Volymökningar kost och städ 
Tillkommer: Volymökningar skolskjuts 
Tillkommer: Leasing datorer 410 410 410 
Avgår: Effektiviseringar nya gymnasieskolan -11

Tillkommer: Lovskola 34 

Tillkommer: Rätt till Komvux -23
Tillkommer: Betygsättning moderna språk 11

Tillkommer: Läsa-skriva-räkna-garanti 147

Avgår: Nationella prov -68

Justerad ram för ändrat antal förskola ( +14, +12 +o) 987 846 212 

Justerad ram för ändrat antal elever i fritidshem ( +24, -6, +2) 558 -140 47 
Justerad ram för ändrat antal elever i förskoleklass (-2, -9, +12) -77 -344 459 

Justerad ram för ändrat antal elever i grundskolan ( +37, -10 ,-8) 1 748 -473 -378

Justerad ram för ändrat antal elever i gymnasieskolan ( +21, +26, +17) 1 244 1 540 1 007

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 941 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 1 058 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 1 114 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 -1 546

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 1 832

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i internhyra till tekniskt utskott -469

Budgetram 303 588 306 485 30935 6 
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Bilaga 1 

Ramberäkning budget 2018-2020 

Belopp i tkr 2018 201() 2020 

Socialnämnd 

Årsbudget föregående år (2017- 2018- 2019) 243 104 254 969 255 825 

Kompensation lönekostnadsökning jan-mars 2018 1733 

Kompensation löneökningar 2017 3 863 

Tillkommer: Leasing datorer 100 100 100 

Önskemål 4 200 

Ramjustering år 2017 enligt särskild beräkning 561 

Ramjustering år 2018 enligt särskild beräkning 756 

Ramjustering år 2019enligt särskild beräkning 641 

Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2017 -813

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget 2018 893
Tillkommer : Kapitaltjänstkostnader i internhyra till tekniskt utskott 1 328 

Budgetram 254969 255 825 256 566 

Summa budgetramar 669349 667199 

20170613 
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Beräkning ekonomiska resurser budget 2018-2020 

Belopp i tkr 

Antal invånare (1/11 året före) 

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

Lönekostnadsökningar 2018-2020

Sparbeting, särskilt uppdrag 1% 

Central lönepott för obalanser 2018-2019-2020 

Summa 

Arbetsgivaravgifter, avtalsf'orsäkringar m m 
-

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) 

Arbetsgivaravgifter, försäkringar, pension och semesterlöneskuld 
Summa 

Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2016-12-31)

samt egen beräkning 

Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 

Utbetalningar - intjänat t o m 1997 

Förändring av pensionsavsättning exkl löneskatt 
Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad 
avsättning 

Förvaltningsavgift pensioner till Skandia AB och Pensionvalet AB 
(registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) 
Summa 

Kapitaltjänstintäkter från nämnderna 

Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från 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.

Summa 

Avskrivningar 
-

-

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar (preliminär 
beräkning) 

Summa 

215 

2017 

11300 

,� 

-1 000 

-1 390

-12 674 

-1 000 

-16 0 64
� -

141 000 

-140 000

1000
,_ 

-186 

-10 213

146 

-2 487

-270

___:!3 010 

33198 

33198 

-30 500 

-30 5QQ.

Bilaga 2 

2018 2019 2020 

11438 11488 11538 

,� 

-1 000 -1000 -1 000

-2 000 -2 000 -2 000

-2 000 -2 000 -2 000 

-14 532 -29 457 -44 785

3500 3500 3500

-1 000 -1 000 -1 000 

-17 03� ___:31 957 -47285

145 000 148 700 152 400 

-144 000 -147 700 -151 400 

1000 1000 1000

Il J 
-164 -124 -103

-10989 -11434 -11671

-1 966 -1 563 -1 187 

-3 182 -3 183 -3144 

-270 -270 -270 

-16 571 -16 574 -16 3 7 5

i 

4 986 4 986 4 986 

4986 4986 4986 

I 

-604 -604 -604 

- 604 
,-

-604 -604



Beräkning ekonomiska resurser budget 2018-2020 

Belopp i tkr 2012 
Skatteintäkter och generella statsbidrag (underlag bl a 

enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner & Landsting 2016-12-

21 cirkulär 16:65. 

Egen skatteinkomst ( skattesats 21:92 för 2017) 455 603 

Skatteavräkning -3 003

Extra medel kommunsektorn enligt budgetproposition 160920 28 016 

Mellankommunal utjämning 140 

Kommunalekonomisk utjämning 152 179 

Kostnadsutjämning 28 016 

Regleringsbidrag/-avgift -111

Strukturbidrag 0

Införande bidrag 0 

LSS-utjämning 17 015 

Kommunal fastighetsavgift 18 683 

Summa 696 538 

Finansiella intäkter -

Utdelning från kommunägda företag 0 

Borgensavgift från helägda kommunala bolag 0,4% på hela limiten 2 400 

Räntor på likvida medel 20 

Räntor på utlämnade lån 0 
Räntor på kund.fordringar samt inkassoavgifter 25 

Summa 
,_ 

2 445 -

Finansiella kostnader 
,_ 

Hyra / leasing inventarier -60

Räntor på upptagna långfristiga lån -200

Ränta på utnyttjad checkräkningskredit -50

Borgensinfrianden - egna hem -25 

Kundförluster -75

Bankavgifter m m -140 
Avgifter hos kronofogde mm -60

Summa -610-

Total 672 997 
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2018 2019 

470 224 486 682 

23 269 16 620 

0 0 

155 054 157 167 

25 221 25 331 

-2 101 -3 093

0 0 

0 0 

18 244 18 324 

20 304 20 304 

710 215 721 335 

0 0 

2 625 2 625 

20 20 

0 0 

25 25 

2670 2 670 

-60 -60

0 0

-50 -50

-25 -25

-75 -75

-140 -140

-60 -60

-4.!.Q_ ,
_-410 

684254 680446 

2020 

504 202 

9 970 

0 

159 374 

25 441 

-4 281

0 

0 

18 403 

20 304 

733 413 

0 

2 625 

20 

0 

25 

2670 

-60 

0

-50 

-25 

-75 

-140 

-60

-410

677395 

20170505 

SKL17=18 
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TIDPLAN BUDGETARBETE 2018-2020 

Aktivitet 

KSU - inledning budgetarbete 2018 

Ledningsgrupp, inledning budgetsamtal 

KS inledande budgetsamtal 

Ordförandegrupp /förvaltningschefer info budgetprocess, preliminära 
budgetramar 

KSU - direktiv för budgetarbetet 2018 

KS - direktiv för budgetarbetet 2018 

KF allmän politisk debatt om budget, budgetförutsättningar mm. 

KSU, bokslut 2016, utvärdering Usen, budgetförutsättningar, möte med 
nämnderna 

Budgetavspad: med föivaltnfugania (Ev. roriinanngar i fCS och JCF 
meddelas senare) 

Jnformationsmöte med nämnderna om budgetförutsättningar 

Ledningsgrupp, invcsteringsbudget 2018-2020 

Ledningsgrupp, investeringsbudget 2018-2020 

Nämnderna redogör för önskad verksamhetsförändring, 
investeringsbehov samt taxor. Resultatenheter ska vara beräknade. 

KSU - avsätter tid för budgetdagar, möte nämnder 

KSU - budgetdagar 

Budgetramar beräknade 

Ordförandegrupp /fötvaltningschefer kort avstämning inför beslut om 
budgetramar 

Budgetbehandling i partigrupper och övriga överläggningar 

KSU behandlar förslag till budgetramar 

KS behandlar förslag till budgetramar 

KF fastställer budgetramar 

Komplett budgetförslag lämnas till ekonomiavd. OBS Behandlat och 
antaget i resp nämnd. 

Bolagens budgetar lämnas in (antagna av resp styrelse) 

KF fastställer slutligt budget och verksamhetsplan 

Nämndernas detaljbudgetar upprättade och lämnade till 
ekonomiavdelningen 

dec-16 Jan Febr 

13 

9 

10 

18 

24 

7 

20 

21-22 

23 

23 

20 

Bilaga 3 

Mars April Maj Juni Juli Aug Sept 0kt Nov Dec 

" - - -

6 

11 

26-27 

10-11 

17 

17 

17-22 

23

13 

26 

2 

10 

13 

20 
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Budgetprocessen 

Uppföljning och utvärdering av föregående 
års resultat. mål och aktiviteter. 

Kommunfullmäktige fastställer 
nämndernas verksamhets

plan. Kommunfullmäktige tar 
beslut om styrtal för de 
övergripande målen. 

Kommunstyrelsen fastställer ��
"<" 

0cc JA.N

,('� <9 

styrtal för de prioriterade 
-{ utvecklingsområdena för t; 

kommande år. O 

Nämnder och styrelser tar 
fram mål och styrtal, och 
arbetar fram en komplett 

verksamhetsplan. 

-\ �

"�J>.. 
17nr 

V 

--4� 
' 

Budgetprocess 

\'N(\� 

� � 

l<omm-un 

Kommunfullmäktige 
beslutar om budgetramar. 

Kommunstyrelsen fördelar uppdrag till nämnder 
och styrelser utifrån de prioriterade 

utvecklingsområdena för kommande år. 
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Budgetförutsättningar 2018-2020 

• Driftsbudget

• Investeringsbudget

• Taxor

s.. . .. 
•••. ,kaVSJO
, ,, ommun 
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Budgetförutsättningar 2018-2020- teknisk uppräkning 

År 
2016 2017 2018 2019 

Antal invånare 11 338 11 300 11 438 11 488 

( 1/11 året före) 

Löneuppräkning ( mkr) I 14,5 14,9 

( i finansen) 

Resultatenheter ( %) I 2,0 2,3 

Hyror ( %) 1,0 1,0 

( samordnad fastighetsskötsel) 

Inflation, IKE, Försäkringskassa mm ( %) 0 0 

Internränta ( % ) 1,75 

Pris/ taxehöjning individuellt (%) max 1

2020 

11 538 

15,3 

2,4 

1,0 

0 
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Extra statsbidrag från 2017

Syftet med statsbidraget som kommer att betalas ut via kommunalekonomiska 
utjämningssystemet ( kronor per invånare) är att skapa långsiktiga planerings
iörutsättningar för kommuner och landsting. 

För Sävsjö kommun skulle detta innebära; 

År 
mkr 

2017 

• • • • •  

25 

aVSJO 
m 

2018 2019 2020 

25 20 15 

2021 

8 
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Budgetförutsättningar 2018-2020 

God ekonon1isk hushållning 

Finansiella n1ål 
• Driftöverskott högre än 2 % av skatteintäkter och

kommunalekonomisk utjämning ( minst 14 mkr)
• Investeringar ska inte överskrida årets resultat och avskrivningar

( ca 45 mkr)
• Kommunalskatten skall vara oförändrad ( 21,92)

..... Sävsjö 
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Brutto, inga önskemål 

Sammanställning 

Budgetberäkningar 2018-2020 

Resultaträkning 

Arsbudget 

Belopp i tkr + tillägg Bokslut Årsbudget Budgetram 
,.. ,.. ,.. .. 

2016 2016 2017 2018 

Beräkning ekonomiska 

resurser 632 330 641 021 663 301 680 754 

Kommunstyrelsen -40 806 -37 868 -so 856 -51 034

Myndighetsnämnd -13 418 -13 911 -14 480 -14 616

Kommunfullmäktige -1 079 -1 049 -1 095 -1 106

Revision -596 -575 -704 -712

Valnämnd -s 0 -s -255

Öv erfö rmy ndarnämnd -1 793 -1 648 -1 437 -1455

Kultur- och fritidsnämnd -21 037 -20 7 20 -20 309 -20 460

Teknisk utskott -26 924 -21 422 -23 826 -23 294

Barn- och utbildningsnämnd -285 576 -286 777 -293 636 -29 7 634

Socialnämnd -236 646 -226 631 -243 104 -250 669

Summa nämnder -627 880 -610 601 -649 452 -661 235

Årets resultat 4450 30420 13849 19 519 

� y .. r- T ' � 'I y '

Budgetram Budgetram 
,. ,. 

2019 2020 

676 946 673 89 5 

-47 272 -47 363

-14 139 -14 167

-1 113 -1 120

-716 -720

-255 -5

-1458 -1461

-20 520 -20 582

-23 302 -23 310

-300 121 -302 582

-251425 -252 066

-660 321 -663 376

16 625 10519 
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Inkl. alla önskemål 

Sammanställning 

Budgetberäkningar 2018-2020 

Resultaträkning 

Arsbudget 
Belopp i tkr + tillägg Bokslut Årsbudget 

,. ,. ,. 

2016 2016 2017 

Beräkning ekonomiska 

resurser 632 330 641 021 663 301 

Kommunstyrelsen -40 806 -37 868 -so 856

My ndighetsnämnd -13 418 -13 911 -14 480

Kommunfullmäktige -1 079 -1 049 -1 095

Revision -596 -575 -704

Valnämnd -s 0 -s
Överförmyndarnämnd -1 793 -1 648 -1 437

Kultur- och fritidsnämnd -21 037 -20 720 -20 309

Teknisk utskott -26 924 -21 422 -23 826

Barn- och utbildningsnämnd -285 576 -286 777 -293 636

Socialnämnd -236 646 -226 631 -243 104

Summa nämnder -627 880 - 610 6 01 -649 452

Årets resultat 4450 30420 13849 

• 11 I I I .a U • 

Budgetram Budgetram Budgetram 
P' P' ., 

2018 2019 2020 

68 0 7 54 67 6 94 6 673 89 5 

- 51 034 -47 272 -47 363

-15 516 -15 039 -15 0 67

-110 6 -1113 -112 0

-712 -716 -72 0

-255 -2 5 5 -5

-2 093 -2 09 6 -2 099

-21 010 -21 07 0 -21132 

-23 354 -23 362 -23 37 0

-304 736 -307 223 -309 684

-254 869 -255 625 -256 266

-674 685 -673 771 -676 826

6 069 3 175 -2 931
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Förslag 

Sammanställning 

Budgetberäkningar 2018-2020 

Resultaträkning 

Arsbudget 
Belopp i tkr + tillägg Bokslut Årsbudget 

Beräkning ekonomiska 

resurser 

Kommunstyrelsen 

Myndighetsnämnd 

Kommunfullmäktige 

Revision 

Valnämnd 

Öv erfö rmy ndarnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Teknisk utskott 

Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Summa nämnder 

Årets resultat 
R 

--, I , - I I I I l Il '---9 l 

� � 
2016 

632 330 

-40 806

-13 418

-1 079

-596

-5

-1 793

-21 037

-26 924

-285 57 6

-236 646

-627 880

4450 

� 
2016 2017 

641 021 663 301 

-37 868 -50 856

-13 911 -14 480

-1 049 -1 095

-575 -704

0 -5

-1 648 -1 437

-20 7 20 -20 309

-21 422 -23 826

-286 777 -293 636

-226 631 -243 104

-610 601 -649 452

30420 13849 

Budgetram Budgetram Budgetram 
,. ,.. ... 

2018 2019 2020 

684 254 680 446 677 395 

-48 034 -42 022 -42 113 

-15 166 -15 193 -15 221

-1106 -1113 -1120

-712 -716 -720

-255 -255 -5

-1455 -1458 -1461

-20 710 -20 770 -20 832

-23 354 -23 362 -23 370

-303 588 -306 485 -309 356

-254 969 -255 825 -256 566

-669 349 -667 199 -670 764

14905 13247 6 631 
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Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Kommunstyrelsen- KLK 

• Samordnad fastighetsförvaltning 2018 + 500 tkr, 2019 + 2000 tkr, 2020

+2000 tkr.

• Minskat behov av ryggsäck 2019 +750 tkr, 2020 + 750 tkr.

• Minskning utvecklingspott 2018 + 1000 tkr, 2019 +1000 tkr, 2020 +1000

tkr.
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Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Kommunstyrelsen- KLK 

• Minskning kompetensutveckling 2018 +2000 tkr, 2019 + 2000 tkr, 2020

+2000 tkr.

• Effektivisering gemensam administration 2019 +2500 tkr, 2020 2500 tkr

• Varje arbetsplats skall effektivisera 1 % får behålla 0,5 % (KF Styrtal) 2018

3 500 tkr, 2019 3 500 tkr, 2020 3 500 tkr



Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Socialnämnden 

• Demografiska utvecklingen av andelen äldre
• Bostäder med särskild service, gruppbostad och personlig assistens, LSS,

8 850 tkr /2700 tkr/
• Verksamhetsutveckling med IT, 300 tkr.
• Attraktiv arbetsgivare , 300 tkr

� • Förebyggande arbete barn och unga, 600 tkr
• Våld i nära relationer, 300 tkr
• Flyktingmottagande och integration, 1 200 tkr
• Förändringar i lagar och regelverk 2 275 tkr / 1500 /
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Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Kultur och fritid 

• Kostnadsökning lokalt aktivitetsstöd ( 50 tkr inom ram)
• Kostnadsökning anläggningsbidrag ( 50 tkr inom ram)
• Lokalkostnader kopplat till hyrda lokaler ( 200 tkr inom ram)
• Fysisk aktivitet på recept, 150 tkr /150 tkr/
• Prova på verksamhet inom kultur för barn , 100 tkr /100 tkr/
• Lilloteket, fritidsgårdsverksamhet för mellanstadiet, 300 tkr

............... -.. ., 
Sävsiö 



Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Barn och Utbildning 

• Förändringar inom skola och förskola som påverkar budgeten 2018 inom
kommunal service totalt 1 308 tkr ( lokalvård, kök, bilpool leasingavgift
och administrationsavgift, bokningsavgift bemanningsenheten,
höghöjdstädning skolor. Förskolor och del av sporthallar)

• Kostnader för skolskjuts 250 tkr
� • Ökat barn och elevantal ( enligt särskild specifikation, totalt 94 personer

i Ur L L 

2018 jämfört med prognos lämnad hösten 2016). Bun förutsätter en
uppräkning av ram. /5 544 tkr/



Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Myndighetsnämnden äskanden för verksamhetsår 2018- drift 

• Önskar att det årliga investeringsanslaget på 550 tkr läggs in i
Räddningstjänstens driftbudget. / 250 tkr/

• Att utöka tjänst från halvtid till heltid som tar helhetsgreppet över
trygghets/säkerhetsfrågorna, en utökad personalkostnad på 250 tkr.

:: • Att genom integration möjliggöra en tillsättning av tjänst för digitalisering
samt övriga tillkommande arbetsuppgifter på miljö-och byggenheten. En
ökning av personalkostnaderna på ca 100 tkr. /100 tkr/

• Utökning av fysträning deltidsbrandmän /200 tkr/ 



Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Överförmyndarnämnden 

• Ny handläggartjänst, en tillsvidaretjänst på 50 % för att minska
sårbarheten på förvaltningen, stötta upp och möjlighet att klara
tillkommande arbetsuppgifter men också för att klar ökadekrav på
noggrannhet vad gäller tillsyn mm. 303 tkr

• För att täcka ökade arvodeskostnader för god man till ensamkommande
� barn. 335 tkr. 

Sammantaget behöver Överförmyndarnämnden en utökad budgetram för 
2018 med 638 tkr /o tkr/ integrationsfond 

Sävs·ö 
JFl!\IV• , J 
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Sammanfattning inlämnade verksamhetsförändringar 

Kommunstyrelsen- tekniska utskottet 

• Ökad driftkostnad för gata/ parkenheten pga nya skötselytor i samband
med att Eksjöhovgårdsängen exploateras.

• Ökat underhåll av naturområdet utmed väg 128 för att etablera
växtligheten och undervegetationen.

Sammantaget behöver gata/parkenheten en utökad budgetram för 2018 med 
60 tkr /60 tkr/ 

• u era

• 

VSJO 



Investeringar 2018-2020 
Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018 2018 2019 2020 

Önskat Reviderad 
• 

KLK 

Reinvestering KLK 450 450 450

1 
450 

Exploatering bostäder o industri 5 500 5 500 5 500 1 000 

Ombyggn stationsområde etapp 2 1000 1000 5 000 

Detaljplan Vallsjön 750 750 

Grön Infrastruktur laddstolpar 350 350 

Aktivitetshus/park 2 50 
N 

I Lona-områden c-i 2501
2501

2501
2 50 u, 

Centrumförnyelse 1 000 1000 1000 1 000 

Verksamhetssystem 
GC väg Rörvik 4 0001 2 0001 2 000 

GC väg Källeryd 1000 1 000 

Ny dragn av väg 761 i Sävsjö samt cirk. plats 3000 3000 

Växlar Stockarydsterm inalen 20 000 

SummaKLK 13 550 11 300 18200 26700 



Investeringar 2018-2020 170613 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

Fastighetsförvaltning 
-

Önskad 

O 

R<>vidPr;od 

2018
1 

2018
1 20191 2020 

Uppdatering av kommunikationsenheter 450 

4
50

1 

450 
Utbyte hissar 400 400 4001 400 
Hägneskolan omläggning tak 500 500 
Byte av ventilation i olika fastigheter 2 000 1 0001 1000 
Sophantering Molok 500 500 
Nytt reservkraftsaggregat 500 500 
Solkraftsutmaningen, solceller 300 300 

N 

I Samlade investeringsmedel fastighet 2500 2500 2500 2500 � 

Summa Fastighetsförvaltning 6850 6150 4650 2900 

Serviceförvaltning ( tekn) 

Samlade investeringsmedel gata/park 3 500
1 

3 5001 3 5001 3 500 
Exploateringskostnader Södra ind Il 2 200 2 200 
Exploatering Tällevad 1000

1 

1 000

1 

1 000
1 

1 000 
Årligt ramanslag serviceenhet 600 600 600 600 
Fordonsinvesteringar 1000 1000 1 0001 1000 
Byggnad gata/park 
Summa serviceförvaltning ( tekn) I 83001 83001 61001 6100 



Investeringar 2018-2020 170613 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018
1 

2018
1 

20191 2020 

. 
Önskad - Reviderad 

Serviceförvaltning (koO 

Reinvesteringar KoF 500 5001 5001 500 

Ishall och omklädningsrum 2700 2700 

Energikartläggning fritidscen ter 200 2001 3001 300 

Utveckling famlijebadet 300 300 

Meröppet bibliotek (förstudie) 120 120 

Läktarhiss Sävsjö sporthall 150 150 

Reinvesteringar Sävsjö camping 200 200 
N lrTnämnd 1M 50 50 � 

Bibliotekslokaler möbler o teknik 200 200 

Gräsklippare 
I

300 

Lastmaskin 600 

Skatepark 2 000 0 

Elljusspåren byte av belysning 375 375 

Allaktivitetshus u tvecklingsprojekt 200 

Familjebadet byte av belysning 150
1 

150 

Vallsjöbaden nytt kök, kommunalt VA mm. 300 300 

Badhus,utbyggnad 
Summa serviceförvaltning (KoF) I 7 4451 5 2451 17001 800 
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BUN 
-

Önskad 

O 

Reviderad 

2018
1 

2018
1 

20191 2020 

IT i undervisningen 2 000 66

5
1 

0 0 

Årligt ramanslag 300 300 300 300 

Inventarier till förskolor och skolor 1200 1200 1200 1200 

Uppgradering skolgårdar 
Aleholm industritekniska I 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 

N I Rörviksskola och Stockaryd renovering. Total 
beräknad kostnad 30 ooo tkr åren 2018-2021 I 7 5001 7 5001 7 5001 7 500

En förskola med 3 avdelningar Sävsjö (2017-
2018) I 6 0001 I 6000 

Hägneskolan två styck basrum ( 2017) 
Hägneskolan , grundskola 

I
9 800

1 
9800 

Aleholmsskolans entre 4100 4100 

SummaBUN 31900 24 5651 16 0001 10 000 



N 

1M 
\0 

Investeringar 2018-2020 

soc I 
Årligt inv anslag soc 

IDatorer 
Verksamhetssystem 
Välfärdsteknologijtekniska hjälpmedel 

I Kontorsmöbler samt möbler till verksamheter 
I Inventarier hemsjukvården 
Bostad med särskild service, grb, LSS 
Nya lokaler korttidsverksamhet 
Nya lokaler Arbetsmarknadsenheten 
Bostad med särskild service, servicebostad,LSS 
Ersättningsboende Högliden 
SummaSoc 

Sävs·ö 
i L U & • J 

170613 

Budget Budget Budget Budget 

plan 

2018
1 

2018
1 

20191 2020 

Önskad Reviderad 
5

00

1 

7

00
1 

5
0

�1 
500 

0 

200 200 

I I 
3

00
1 

300 

600 600 

I I 1001 100 

11350 

I I X 

5 200 

X 

I X 

17 050 700 17001 1700 



N 

� 
e 

--

Investeringar 2018-2020 

Mynd 

Årligt inv-anslag MN-nämnden 
Båt o släp 
Servicebil 
Ärendehanteringssystem 
Div utrustning 
SummaMynd 

Summa skattefinansierat 

Budget 

2018 

Önskad 

350 

350 

85 445 

170613 

Budget Budget Budget 

plan 

2018 2019 2020 

Reviderad 

350 350 350 

1000 

350 1350 350 

56610 49700 48 550 
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