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Kommunstyrelsen 2023-01-17 
 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 

 
 

Eva Ballovarre (S) Emma Majlöv-Modig 
Ordförande Sekreterare 

 
 

Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 

 
 

Ärenden 
 

Inledning 
1 Val av justerare 

2 Fastställande av dagordning 

Beslutsärenden 
3 Uppföljning av intern kontroll 2022 - 

Kommunstyrelsen 
4 Revidering av Pensionspolicy 
5 Svar på motion om att Älmhults kommun ska vara 

en attraktiv arbetsgivare - Eva Ballovarre (S) 
6 Samråd av Detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. och 

upphävande av del av detaljplan för Gamla 
Slätthultsvägen, i Älmhults tätort, Älmhults 
kommun 

7 Utökat våtmarksbidrag Lindö våtmark och 
strandzon - LONA bidrag till privata 
fastighetsägare 

8 Våtmarksbidrag Nyvärmshult och Stenshult - 
LONA bidrag till privata fastighetsägare 

9 Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023 
10 Svar på motion om välfärdsbrottslighet, noll 

tolerans mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S) 
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11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 2022 

12 Revidering av reglemente för tekniska nämnden, 
kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 
byggnämnden 

13 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

14 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperiod 2023–2026 

15 Val av ledamot och ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet mandatperiod 2023–2026 

16 Val av ledamot och ersättare till kommunala 
pensionärsrådet mandatperiod 2023–2026 

17 Val av politiska representanter till kommunalt 
partnerskap Sydafrika mandatperioden 2023–2026 

18 Årets eldsjäl 2022 
19 Redovisning av delegeringsbeslut 
20 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut §§ 187– 

189, 223 

Informationsärenden 
21 Meddelanden 
22 Strategisk information 

 
 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Tid Klockan 
Ärende 3 Matilda Dunfjäll, utredare 15 min 08:30-08:45 
Ärende 4–5 Anna Elmgren, HR-chef 10 min 08:45-08:55 
Ärende 6 Johanna Kihlström, planarkitekt 15 min 08:55-09:10 

 RAST 15 min 09:10-09:25 
Ärende 7–8 Cecilia Axelsson, miljöstrateg 15 min 09:25-09:40 
Ärende 9 Christina Utterström, ekonomichef 

Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 
Anna Elmgren, HR-chef 
Magnus Källström, kommunikationschef 
Robert Palmqvist, IT-chef 
Stina Ramberg Fälth, servicechef 

60 min 09:40-10:40 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 

§ 154 Uppföljning av intern kontroll 2022 - 
Kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/206 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1.  Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år. 
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som 
skulle utföras under 2022. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-07 

• Intern kontrollplan 2022 – uppföljning kommunstyrelsen daterad 2022-12-06 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

 
 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

 
 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 



Tjänsteskrivelse 

2022-12-07 4(2) 

4 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontroll 
2022 
Ärendenummer KS 2021/206 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år. 
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som 
skulle utföras under 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-07 

• Intern kontrollplan 2022 – uppföljning kommunstyrelsen daterad 2022-12-06 
 

Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen fastställde 2021-12-06, § 236, plan för intern kontroll 2022. 
Nämndens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande 
verksamhetsplan för intern kontroll1 följas upp och beslutas av nämnd senast 
innevarande år. 
Resultatet av granskningarna visar att förvaltningen utfört alla uppdrag som 
skulle utföras under 2022. 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

− Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av intern kontroll 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 

Utredare Kommunchef 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 



 

 

Redovisning för intern kontroll 2022, kommunstyrelsen 
 

Kontrollmoment/åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig Resultat Ev. förbättringsåtgärd Klart Ansvarig 
Plan för intern kontroll 2022, kommunstyrelsen Uppföljning av intern kontroll 2022, kommunstyrelsen 
Granskning av hur 
leverantörer följer avtalet 
(stickprovskontroll 3 st) 

Ekonomi‐ och 
upphandlingsavdelningen granskar 
leverans i förhållande till avtal 
(utanför marknadsplatsen). 

dec‐22 Kommunstyrelsen Vi har gjort stickprov på 3 
leverantörer, Anemonen, PA‐ 
restaurang och Ica Maxi. Generellt 
kan man säga att en del fakturor är 
inte tydliga nog på radnivå men att 
summorna stämmer. 

Beställning av varor och 
tjänster bör på sikt hamna 
i marknadsplatsen. Då har 
vi full kontroll på 
kostnader och allt blir rätt 
konterat från början. 

 
 
 
 
 
 
 

2022‐12‐05 

 
 
 
 
 
 
 
Upphandlingschef 

Automatisk kontroll och 
åtgärd via systemet Identity 
Governence Administration 
IGA. (En gång per kvartal) 

Genom att använda vårt 
behörighetskontrollsystem 
kommer vi att revidera 
behörigheterna på de mappar på 
G: som innehåller känsligt data och 
hanteras av personal från 
kommunledningsförvaltningen. 

dec‐22 Kommunstyrelsen Vi har genomfört granskningar av 
sekretessmappar på våra interna 
filytor. Resultatet var bra och inga 
avvikelser framkom. 

Automatisera ägaren av 
filytan för att minska 
adminstrationen av 
behörighetsportalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022‐12‐06 

 
 
 
 
 
 
 
 
IT‐chef 

Kontroll av verksamhet Nämnderna undersöker 
tillgängliga statliga bidrag inom 
sina verksamhetsområden samt 
bedömer vilka ytterligare bidrag 
som bör sökas. 

dec‐22 Kommunövergripande* Kommunen har börjat använda 
tjänsten statsbidragsdatabasen, en 
databas som ger kommunala 
tjänstemän större övergripande 
kontroll över bidragssökandet, 
möjlighet att bevaka bidrag inom 
utvalda områden samt ansöka om 
dessa. Licenser till databasen har 
distribuerats till samtliga förvaltningar 
och utbildning i användandet av 
databasen har skett 

Implementera 
användning av portalen 
under 2023. 

  

Fortbildning Utbildning i kunskapsportalen för 
kommunens förtroendevalda och 
verksamhetschefer angående 
otillåten påverkan. 

dec‐22 Kommunövergripande* Utbildning om otillåten påverkan har 
lagts till i kunskapsportalen under 
hösten 2022. Otillåten påverkan 
behandlas även inom ramen för 
kommunens förtroendevaldas 
introduktionsutbildning 
mandatperioden 2022‐2026. 

Läggs till som del av 
den obligatoriska 
introduktionsutbildning 
en under 2023. 

nov‐22 Kansliet 

Uppföljning genom rapport Nämnderna ska redogöra för hur 
de inom sina verksamheter 
planerar ta tillvara på lärdomar 
från arbetet under pandemin. 

dec‐22 Kommunövergripande* Pandemiutvärdering har tagits fram av 
kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med representanter för 
samtliga förvaltningar. I detta arbete 
presenteras lärdomar från pandemin 
inom samtlig kommunal verksamhet. 

 maj‐22 Kommunledningsförvaltningen 

*Kommunövergripande kontrollpunkt som alla nämnder ska granska 2022. Beslutad på kommunstyrelsen 2021‐08‐17, ärende KS 2021/113 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

§ 155 Revidering av Pensionspolicy 
Ärendenummer KS 2022/265 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Pensionspolicy. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att vår sektor har ett nytt och förändrat pensionsavtal, som 
heter AKAP-KR och gäller från 2023-01-01 behöver nuvarande pensionspolicy 
revideras. 
Förändringarna i Pensionspolicyn berör delen kring ett nytt att det är ett nytt 
kollektivavtal och de nya reglerna. Delen kring förmånen kring löneväxling har 
också förtydligats. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

• Förslag på Pensionspolicy daterad 2022-12-01 

• Slutlig version av Personalidé, Policy för hållbart arbetsliv, Lönepolicy, 
Policy för kompetensförsörjning och Pensionspolicy 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Anna Elmgren 
anna.elmgren@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om revidering av Pensionspolicy 
Ärendenummer KS 2022/265 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att vår sektor har ett nytt och förändrat pensionsavtal, som 
heter AKAP-KR och gäller från 2023-01-01 behöver nuvarande pensionspolicy 
revideras. 
Förändringarna i Pensionspolicyn berör delen kring ett nytt kollektivavtal och de 
nya reglerna. Pensionspolicyn har i sin helhet förtydligats och de olika områdena 
beskrivs utförligare. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

• Förslag på Pensionspolicy daterad 2022-12-01 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa Pensionspolicy 

 
 
 

Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

mailto:anna.elmgren@almhult.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

§ 156 Svar på motion om att Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/172 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse att motionen är 

besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Motionären skriver följande; för att klara att ha rätt kompetens till välfärdens 
alla uppgifter handlar det om två saker – att lyckas rekrytera rätt personal och att 
se till att de jobbar kvar i verksamheten. Älmhults kommun har under de senaste 
åren haft hög personalomsättning på vissa enheter och bland vissa yrkesgrupper. 
Samtidigt ser vi att det är svårt att rekrytera och vi konkurrerar med såväl 
närliggande kommuner såsom privata aktörer. Vi behöver ha en långsiktig och 
aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare dit medarbetare söker 
sig och vill arbeta kvar. 
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att; 
1. Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och 

resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
2. Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar. 
3. Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 
4. Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 
5. Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 138, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetens- 
försörjningen behöver kommunen fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

medarbetare med rätt kompetens. Ett grundläggande problem för välfärdens 
kompetensförsörjning är att de som är i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar relativt 
lite de kommande tio åren. 
Älmhults kommun kan och gör mycket för att minska det ökade 
rekryteringsbehovet, som kommer med pensionsavgångar, rörlighet inom 
personalgrupper mm. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att 
vilja och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Nya lösningar genom till 
exempel förändrade arbetssätt och teknik kan också minska behoven. En 
kompetensförsörjningsplan är under framtagande och kommer presenteras i 
början av 2023. Planen ska ge en bild över vilka utmaningar Älmhults kommun 
står inför och förslag på aktiviteter för att möta upp behovet av kompetens. Det 
handlar om allt ifrån attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare. 
Sedan årsskiftet skickar HR avdelningen ut en digital avgångsenkät till 
medarbetare som slutar. Resultatet kommer årligen att sammanställas för en 
analys av vilka lärdomar vi kan föra vidare och vilka åtgärder som eventuellt 
behöver vidtas. Resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i början av 2023. 
När det gäller att minska andelen visstidsanställda och delade turer är detta 
områden som i första hand rör Socialförvaltningen. Det finns idag ett särskilt 
uppdrag i dessa frågor som kommer att redovisas på Socialnämnden i december. 
Idag används bemanningslösningar för att täcka upp behovet av sjuksköterskor 
och socialsekreterare. Båda är bristyrken som kommunen delar med många 
andra kommuner och regioner. För att minska beroendet av kortsiktiga 
bemanningslösningar behöver kommunen arbeta för att öka attraktiviteten för 
välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I 
kompetensförsörjningsplanen 2023 lyfts särskilt åtgärder för att minska 
beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar. 
I Älmhults kommun är arbetet med att motverka strukturell diskriminering en 
viktig fråga och genomförs på flera olika nivåer genom analyser som kopplas till 
åtgärder. Varje år görs ett antal analyser inom HR området som exempelvis 
lönekartläggning för att belysa oskäliga löneskillnader och leta mönster för att 
upptäcka strukturell diskriminering. Det är en komplex fråga som berör 
samhället i stort. 
Sammantaget pågår en rad åtgärder för att säkerställa kommunens 
kompetensförsörjning. En komptensförsörjningsplan som berör yrkandena i 
motionen är under framtagande. Vidare pågår arbete inom socialförvaltningen 
för att förbättra arbetslivet genom ex införandet av heltid som norm samt 
utfasning av delade turer. 
Med ovanstående svar anses motionen besvarad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-04 

• Motion om att Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, 
inkommen 2022-08-17 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

 
 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Anna Elmgren 
anna.elmgren@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Tjänsteskrivelse motion om att Älmhults 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Ärendenummer KS 2022/172 

 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-08-17 in en motion om Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Motionären skriver följande; för att klara att ha rätt kompetens till välfärdens 
alla uppgifter handlar det om två saker – att lyckas rekrytera rätt personal och att 
se till att de jobbar kvar i verksamheten. Älmhults kommun har under de senaste 
åren haft hög personalomsättning på vissa enheter och bland vissa yrkesgrupper. 
Samtidigt ser vi att det är svårt att rekrytera och vi konkurrerar med såväl 
närliggande kommuner såsom privata aktörer. Vi behöver ha en långsiktig och 
aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare dit medarbetare söker 
sig och vill arbeta kvar. 
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att; 
1. Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och 

resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
2. Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar. 
3. Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 
4. Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 
5. Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29, § 138, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetens- 
försörjningen behöver kommunen fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare med rätt kompetens. Ett grundläggande problem för välfärdens 
kompetensförsörjning är att de som är i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar relativt 
lite de kommande tio åren. 
Älmhults kommun kan och gör mycket för att minska det ökade 
rekryteringsbehovet, som kommer med pensionsavgångar, rörlighet inom 
personalgrupper mm. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att 
vilja och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Nya lösningar genom till 
exempel förändrade arbetssätt och teknik kan också minska behoven. En 
kompetensförsörjningsplan är under framtagande och kommer presenteras i 
början av 2023. Planen ska ge en bild över vilka utmaningar Älmhults kommun 

mailto:anna.elmgren@almhult.se
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står inför och förslag på aktiviteter för att möta upp behovet av kompetens. Det 
handlar om allt ifrån attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare. 
Sedan årsskiftet skickar HR avdelningen ut en digital avgångsenkät till 
medarbetare som slutar. Resultatet kommer årligen att sammanställas för en 
analys av vilka lärdomar vi kan föra vidare och vilka åtgärder som eventuellt 
behöver vidtas. Resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i början av 2023. 
När det gäller att minska andelen visstidsanställda och delade turer är detta 
områden som i första hand rör Socialförvaltningen. Det finns idag ett särskilt 
uppdrag i dessa frågor som kommer att redovisas på Socialnämnden i december. 
Idag används bemanningslösningar för att täcka upp behovet av sjuksköterskor 
och socialsekreterare. Båda är bristyrken som kommunen delar med många 
andra kommuner och regioner. För att minska beroendet av kortsiktiga 
bemanningslösningar behöver kommunen arbeta för att öka attraktiviteten för 
välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I 
kompetensförsörjningsplanen 2023 lyfts särskilt åtgärder för att minska 
beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar. 
I Älmhults kommun är arbetet med att motverka strukturell diskriminering en 
viktig fråga och genomförs på flera olika nivåer genom analyser som kopplas till 
åtgärder. Varje år görs ett antal analyser inom HR området som exempelvis 
lönekartläggning för att belysa oskäliga löneskillnader och leta mönster för att 
upptäcka strukturell diskriminering. Det är en komplex fråga som berör 
samhället i stort. 
Sammantaget pågår en rad åtgärder för att säkerställa kommunens 
kompetensförsörjning. En komptensförsörjningsplan som berör yrkandena i 
motionen är under framtagande. Vidare pågår arbete inom socialförvaltningen 
för att förbättra arbetslivet genom ex införandet av heltid som norm samt 
utfasning av delade turer. 
Med ovanstående svar anses motionen besvarad 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-04 

• Motion om att Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, 
inkommen 2022-08-17 

 

Ärendeberedning 
Kompetensförsörjningen är som motionären skriver en av det stora 
utmaningarna i Älmhults kommun, precis som för hela den offentliga sektorn. 
En kompetensförsörjningsplan (för åren 2023 - 2028), under framtagande. 
Planen bygger på förutsättningar utifrån demografi, personalomsättning, 
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pensionsavgångar och verksamhetens framtida behov av medarbetare. Planen 
kommer att beskriva våra konkreta utmaningar och ge förslag på aktiviteter som 
behöver göras. Det kommer finnas aktiviteter inom områdena; attrahera– 
rekrytera-introducera-utveckla-behålla-utveckla. 
Planen har ett 5-årsperspektiv. Dock kan det redan idag konstateras att vi inte 
längre bara pratar om ett rekryteringsbehov utan ett kompetens- 
försörjningsbehov. Det finns inte fler att rekrytera utan det handlar också om att 
se över hur vi organiserar vårt arbete och fortsätta arbetet med att frigöra tid 
genom smarta digitala lösningar. 
Att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer vara en pågående 
process med flera olika aktiviteter och uppdrag som bedrivs inom kommunens 
samtliga verksamheter. Här nedan följer svar på förslagsställarens yrkanden; 

 
1. Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas 
och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Det finns idag en rutin som beskriver att alla tillsvidareanställda medarbetare, 
som har varit anställda mer än ett år, ska erbjudas ett avgångssamtal. Det gäller 
även när en medarbetare byter arbetsplats/förvaltning. Huvudregeln är att 
avgångssamtalet ska ske mellan medarbetare och chef. Avgångssamtalet kan på 
medarbetarens önskemål eller om det bedöms lämpligare genomföras av 
överordnad chef eller HR-specialist. I de fall HR avdelningen håller 
avgångsamtal dokumenteras detta och återkoppling sker till chef eller 
överordnad chef. 
Sedan årsskiftet skickar HR avdelningen ut en digital avgångsenkät till 
medarbetare som slutar. Resultatet kommer årligen att sammanställas för en 
analys av vilka lärdomar vi kan föra vidare och vilka åtgärder som eventuellt 
behöver vidtas. Resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i början av 2023. 
2. Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar. 
Just nu pågår ett arbete inom socialförvaltningens bemanningsenhet som har 
ansvar för att planera och genomföra en tryggad kompetensförsörjning. Detta 
innebär bland annat att ta fram arbetsprocesser för att stärka tryggheten i 
anställningen. 
En annan del av arbetet innebär att minska korttidsanställningarna, för en bättre 
kontinuitet och kvalitet. Det innebär att se över organisering och bemanning på 
helheten, för att bl a skapa gemensamma utgångsschema. Detta skapar 
förutsättningar för en mer effektiv samplanering. Målsättningen är att andelen 
heltidsanställd ska öka som ett led i att stärka kompetensen, minska 
personalomsättningen och, samtidigt minska antalet timvikarier. 
3. Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 
Arbetet med delade turer är en del av arbetet med heltidsresan som pågår inom 
Socialförvaltningen. Socialförvaltningen har som ambition att arbeta bort delade 
turer på sikt. En del i uppdraget med att se över organisering och bemanning. 
Utmaningarna i arbetet med schemaprocess kan kopplas till flera olika delar och 
förutsättningar som hänger ihop. Nämnas kan; 
- Medarbetare som aktivt väljer att arbeta heltid 
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- Flexibilitet hos medarbetare kopplat till samplanering av verksamheter. 

 
4. Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 
Idag används bemanningslösningar för att täcka upp behovet av sjuksköterskor 
och socialsekreterare. Båda är bristyrken som kommunen delar med många 
andra kommuner och regioner. För att minska beroendet av kortsiktiga 
bemanningslösningar behöver kommunen arbeta för att öka attraktiviteten för 
jobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det kan handla om att 
se närmare på arbetsmiljö, arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och 
personalomsättning eller som idag arbetar verksamheten aktivt med att ta emot 
sjuksköterskestuderande för att på så sätt skapa relationer tidigt för att en 
anställning ska kunna bli intressant. Kommunen kan också utifrån de egna 
kompetens- och rekryteringsbehoven överväga behovet av avtalssamverkan med 
andra kommuner. I kompetensförsörjningsplanen 2023 kommer särskilt åtgärder 
för att minska beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar lyftas. 
5. Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 
I Älmhults kommun är arbetet med att motverka strukturell diskriminering en 
viktig fråga. Idag pågår arbete på flera olika nivåer genom exempelvis analyser 
som kopplas till åtgärder. Strukturell diskriminering skapar en systematisk över- 
och underordning vid konkreta situationer som till exempel vid rekrytering och 
lönesättning. Varje år görs ett antal analyser inom HR området som löne- 
kartläggning för att belysa oskäliga löneskillnader och leta mönster för att 
upptäcka strukturell diskriminering. Vidare används kompetensbaserad 
rekrytering som metod för att motverka diskriminering. Det är en komplex fråga 
som berör samhället i stort. 
Vår värdegrund beskriver också vikten av öppenhet, där vi strävar efter 
jämställdhet och ser mångfald som en tillgång. 
I vår digitala introduktion har kränkande särbehandling och diskriminering ett 
särskilt stycke, där vår syn på detta beskrivs utifrån nolltolerans och alla 
människors lika värde. 
I vår policy för Hållbart arbetsliv framgår det att Älmhults kommun har 
nolltolerans mot alla former av diskriminering. 

”I Älmhults kommuns verksamheter accepteras inte någon form av kränkande 
särbehandling eller diskriminering. Medarbetare och chefer i Älmhults kommun 
visar respekt för varje individ och agerar med utgångspunkt från alla 
människors lika värde. Vi arbetar tillsammans för att göra den kommunala 
verksamheten tillgänglig för alla och för att motverka alla former av 
diskriminering och trakasserier.” 

Sammantaget pågår en rad åtgärder för att säkerställa kommunens 
kompetensförsörjning. En kompetensförsörjningsplan som berör yrkandena i 
motionen är under framtagande. Vidare pågår arbete inom socialförvaltningen 
för att förbättra arbetslivet genom ex införandet av heltid som norm samt en plan 
för utfasning av delade turer. 
Med ovanstående svar anses motionen besvarad 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse att motionen är 

besvarad. 
 
 
 

Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 

 
 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Älmhults kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Välfärdens medarbetare har en ljus framtid framför sig, det kommer alltid finnas 
jobb och valmöjligheterna ligger på arbetstagarens, inte arbetsgivarens sida. 

Vi ser idag att det är svårt att rekrytera till flera av de yrken som krävs för att 
kommunens verksamhet ska fungera. Till exempel undersköterskor, lärare, kockar, 
ekonomer och enhetschefer. 

För att klara att ha rätt kompetens till välfärdens alla uppgifter handlar det om två 
saker – att lyckas rekrytera rätt personal och att se till att de jobbar kvar i 
verksamheten. 

Älmhults kommun har under de senaste åren haft hög personalomsättning på vissa 
enheter och bland vissa yrkesgrupper. Samtidigt ser vi att det är svårt att rekrytera 
och vi konkurrerar med såväl närliggande kommuner såsom privata aktörer. 

Vi behöver ha en långsiktig och aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre 
arbetsgivare dit medarbetare söker sig och vill arbeta kvar. Vi behöver också tidigt 
se varningssignaler om det slutar många personer på samma enhet. 

 
 

Med anledning av detta yrkar jag: 

‐ Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och 
resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

‐ Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar. 
‐ Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram. 
‐ Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal. 
‐ Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering. 

 
 

Eva Ballovarre 

2022-08-17 
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§ 157 Samråd av Detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. 
och upphävande av del av detaljplan för Gamla 
Slätthultsvägen, i Älmhults tätort, Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2018/58 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 

förslag till detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. och upphäva del av detaljplan 
för Gamla Slätthultsvägen, Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap 11 § 
Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. samt upphävande av del av 
detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, då detaljplanen inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra utbyggnad av verksamheter, 
industri och handel i enlighet med kommunens översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124). Planområdet innefattar område som 
idag är icke-detaljplanelagt samt ett område som redan i dagsläget är planlagt för 
industri, men ännu inte utbyggt. Syftet med att inkludera befintligt 
detaljplanelagt område är att göra detaljplanen mer ändamålsenlig utifrån dagens 
behov och förutsättningar. 
Syftet är även att upphäva del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen. 
Byggrätten upphävs eftersom den är olämplig med hänsyn till 
grundvattenförekomst samt föreliggande planförslag. 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom detaljplanen bedöms ha ett stort allmänt intresse. 
Planområdet ligger i södra delen av Älmhult och omfattas av ca 40 ha. 
Planområdet gränsar i norr med Södra Ringvägen, i öster mot väg 23, i väster 
mot Södra stambanan. Söder om planområdet ligger Slätthult som är utpekad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

som värdefull kulturmiljö. Genom planområdet går Skånevägen i nord-sydlig 
riktning. Fastigheterna som ingår i planområdet är Froafälle 12:1, Froafälle 2:1, 
Älmhult 8:2, Älmhults-Slätthult 3:1 som samtliga ägs av Älmhults kommun. 
Fastigheten som ingår i upphävandet av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen är 
Slätthult 4:1 som är i privat ägo. 
Älmhults kommun har ett behov av att kunna erbjuda mark för etablering och 
expansion av verksamheter och industrier i närheten av goda kommunikationer, 
men på tillräckligt avstånd till bostäder. I enlighet med översiktsplanen ska tung 
industri, transportintensiva företag och logistikverksamhet samlas i ortens södra 
delar. Älmhults centrala delar och de tidigare industriområdena blir knutpunkt 
för kunskapsintensivt företagande av olika slag. 
Området planläggs med tre gator för trafikförsörjning och kvartersmark för 
industri, verksamheter och handel. Gaturummet blir relativt brett för att tillåta 
tunga transporter och samtidigt göra plats för säkra gång- och cykelvägar. Det 
breda gaturummet möjliggör också trädplantering och öppna dagvattenlösningar 
för att fördröja dagvatten nära källan på allmän platsmark. Byggrätterna är 
anpassade för industriändamål, 60% exploatering av fastighetsytan och 14 
meters nockhöjd tillåts inom området för att möjliggöra effektiva lokaler. På 
grund av planområdets läge bedöms planförslaget dock inte medföra några större 
konsekvenser som följd av de tillåtna byggnadsvolymerna. 
Södra delen av planområdet planläggs som natur för att skapa en buffert med 
vegetation mot Slätthult som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som 
kulturmiljö av länsintresse. Naturområden planläggs också inom området för att 
möjliggöra hantering av massor. Breda naturremsor planläggs mellan gata och 
kvartersmark för att binda ihop grönstrukturen som därmed bidrar till att säkra 
viktiga ekosystemtjänster inom planområdet. 
För dagvattenhanteringen föreslås två huvudstråk längs gatorna som utformas 
som öppna diken och leder dagvattnet till två dagvattendammar, en i sydöst och 
en i sydväst. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med barnrättsbaserat 

beslutsunderlag daterad 2022-11-30 

• Plankarta, 2022-11-30 

• Planbeskrivning, 2022-11-30 

• Arkeologisk Utredning steg 1 Froafälle 2022-04-13 
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• PM Geoteknik, Översiktlig undersökning, Froafälle Älmhult Sweco, 2022- 
04-25 

• Geoteknisk utredning, Scandiaconsult AB 1985 

• Utredning av dagvattenhantering Froafälle 12:1, Vatten och Samhällsteknik, 
2022-10-11 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018- 
06-19 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

 
 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Kihlström 
johanna.kihlstrom@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om Samråd av Detaljplan för 
Froafälle 12:1 m.fl. och upphävande av del av 
detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, i Älmhults 
tätort, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/58 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra utbyggnad av verksamheter, 
industri och handel i enlighet med kommunens översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124). Planområdet innefattar område som 
idag är icke-detaljplanelagt samt ett område som redan i dagsläget är planlagt för 
industri, men ännu inte utbyggt. Syftet med att inkludera befintligt 
detaljplanelagt område är att göra detaljplanen mer ändamålsenlig utifrån dagens 
behov och förutsättningar. 
Syftet är även att upphäva del av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen. 
Byggrätten upphävs eftersom den är olämplig med hänsyn till 
grundvattenförekomst samt föreliggande planförslag. 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom detaljplanen bedöms ha ett stort allmänt intresse. 
Planområdet ligger i södra delen av Älmhult och omfattas av ca 40 ha. 
Planområdet gränsar i norr med Södra Ringvägen, i öster mot väg 23, i väster 
mot Södra stambanan. Söder om planområdet ligger Slätthult som är utpekad 
som värdefull kulturmiljö. Genom planområdet går Skånevägen i nord-sydlig 
riktning. Fastigheterna som ingår i planområdet är Froafälle 12:1, Froafälle 2:1, 
Älmhult 8:2, Älmhults-Slätthult 3:1 som samtliga ägs av Älmhults kommun. 
Fastigheten som ingår i upphävandet av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen är 
Slätthult 4:1 som är i privat ägo. 
Älmhults kommun har ett behov av att kunna erbjuda mark för etablering och 
expansion av verksamheter och industrier i närheten av goda kommunikationer, 
men på tillräckligt avstånd till bostäder. I enlighet med översiktsplanen ska tung 
industri, transportintensiva företag och logistikverksamhet samlas i ortens södra 
delar. Älmhults centrala delar och de tidigare industriområdena blir knutpunkt 
för kunskapsintensivt företagande av olika slag. 
Området planläggs med tre gator för trafikförsörjning och kvartersmark för 
industri, verksamheter och handel. Gaturummet blir relativt brett för att tillåta 
tunga transporter och samtidigt göra plats för säkra gång- och cykelvägar. Det 
breda gaturummet möjliggör också trädplantering och öppna dagvattenlösningar 
för att fördröja dagvatten nära källan på allmän platsmark. Byggrätterna är 
anpassade för industriändamål, 60% exploatering av fastighetsytan och 14 
meters nockhöjd tillåts inom området för att möjliggöra effektiva lokaler. På 
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grund av planområdets läge bedöms planförslaget dock inte medföra några större 
konsekvenser som följd av de tillåtna byggnadsvolymerna. 
Södra delen av planområdet planläggs som natur för att skapa en buffert med 
vegetation mot Slätthult som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som 
kulturmiljö av länsintresse. Naturområden planläggs också inom området för att 
möjliggöra hantering av massor. Breda naturremsor planläggs mellan gata och 
kvartersmark för att binda ihop grönstrukturen som därmed bidrar till att säkra 
viktiga ekosystemtjänster inom planområdet. 
För dagvattenhanteringen föreslås två huvudstråk längs gatorna som utformas 
som öppna diken och leder dagvattnet till två dagvattendammar, en i sydöst och 
en i sydväst. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med barnrättsbaserat 

beslutsunderlag daterad 2022-11-30 

• Plankarta, 2022-11-30 

• Planbeskrivning, 2022-11-30 

• Arkeologisk Utredning steg 1 Froafälle 2022-04-13 

• PM Geoteknik, Översiktlig undersökning, Froafälle Älmhult Sweco, 2022- 
04-25 

• Geoteknisk utredning, Scandiaconsult AB 1985 

• Utredning av dagvattenhantering Froafälle 12:1, Vatten och Samhällsteknik, 
2022-10-11 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018- 
06-19 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
samråda förslag till detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. och upphäva del av 
detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, Älmhult, Älmhults kommun enligt 
5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för detaljplan för Froafälle 12:1 m.fl. samt upphävande av del 
av detaljplan för Gamla Slätthultsvägen, då detaljplanen inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 
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Johanna Kihlström Susann Pettersson 

Planarkitekt Kommunchef 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 
Ärendenamn: KS 2018/58 

Ansvarig: Johanna Kihlström Verksamhet: Kommunledningsförvaltningen 

Barn som berörs av detta beslut: Eventuellt enstaka 
boende i närområdet 

Datum: 2022‐11‐30  

 
 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Barnen berörs lika mycket eller lite av detaljplanen och ingen hamnar utanför. 

 
 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om både fysisk 
och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger mening i leken och 
underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5. 

 
Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand till mer 
perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet och allmänt 
välmående 4. Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och forskningsrapporter som visar att barns 
rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. 6 

 
Aktuellt beslut möjliggör exploatering av skogsmark och därmed försvinner möjligheten till lek i skog. Eftersom det inte 
finns några större bostadsområden med barn och inga målpunkter för barn i närområdet bedöms aktuellt område inte 
vara en plats där barn vistas i idag. Natur sparas närmast bostäder för att barnen fortsatt ska ha möjlighet att leka i skog 
ifall det finns barn som bor där. 

 
Källor 
2. Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. Sustainable 
suburbs. Sydney: Routledge 
3. McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic review. 
Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7 
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: Linking theory 
and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - Hur använder 
barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. 
Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både möjligheten 
att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett buskage. 

http://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/
http://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/
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Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling. 

 
 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Barn har inte involverats i framtagandet av detaljplanen då bedömningen är att det är få eller inga barn som berörs av 
aktuell detaljplan. 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 
beslutet? 
‐ 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:  

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso‐ och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32‐40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 

x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12‐17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 

x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen 
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Enligt artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Barns rätt till lek berörs i beslutet med tanke på att en möjlig 
lekplats (skogen) försvinner för barnen. Hänsyn har tagits då en del naturmark sparas närmast bostäder där barn finns. 
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Eftersom det inte finns några större bostadsområden med barn och inga målpunkter för barn i närområdet bedöms 
aktuellt område inte vara en plats där barn vistas i idag. Natur sparas närmast bostäder för att barnen fortsatt ska ha 
möjlighet att leka i skog ifall det finns barn som bor där. 

 
Ur ett barnperspektiv finns fortsatt goda förutsättningar till bostadsnära natur vilket är positivt för barns rörelse, 
mentala och fysiska utveckling. 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 
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Kommunledningsförvaltningen 
Paul Robertsson 
paul.robertsson@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 
 

Tjänsteskrivelse om utökat våtmarksbidrag – 
LONA bidrag till privata fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2021/177 

 
Sammanfattning av ärendet 

 
Älmhults kommun har i enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt sedan tidigare fått beslut från Länsstyrelsen i 
Kronoberg om beviljat LONA-bidrag till fyra projekt som har initierats av 
privata fastighetsägare. 
Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att två av dessa projekt beviljas utökat 
bidrag. Samma premisser gäller för de utökade bidragen som för de tidigare 
beviljade, vilket innebär att Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden 
för varje enskilt projekt medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%. 
Hanteringsmässigt betalar länsstyrelsen ut bidraget till kommunen som i sin tur 
betalar ut till fastighetsägaren. 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är 
kommunen skyldig att senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en 
verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts året innan. Fastighetsägaren skall 
senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport. Sedan projektet genomförts är 
kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en slutrapport och ge 
in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett slutrapport. 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur 
utbetalat till fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på 
förhållanden som fastighetsägaren svarar för, skall fastighetsägaren till 
kommunen utge motsvarande belopp som kommunen får betala tillbaka till 
länsstyrelsen. 
En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut och dessa avtal ska beslutas av kommunstyrelsen. 
Avtalen gäller följande projekt: 
Privata markägare: 
• Komplettering Lindö strandzoner 
• Komplettering Lindö våtmark 

mailto:paul.robertsson@almhult.se
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Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

• Förslag till komplettering avtal Lindö våtmark 

• Förslag till komplettering avtal Lindö strandzoner 

• Beslut om ändring av projekt (22658770) Lindö våtmark 

• Beslut om ändring av projekt (22666824) Lindö strandzoner 
 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

− Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal för Lindö våtmark och 
Lindö strandzoner 

 
 
 
 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunsledningsförvaltningen 
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Datum 
2022-11-30 

Ärendebeteckning 
501-7057-2021 

 
 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 

Ökat bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö våtmark 
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja statligt bidrag med ytterligare 324 900 
kronor till Älmhults kommun. Det innebär att Länsstyrelsen totalt 
beviljar projektet bidrag med 90 % av kostnaden, dock högst 765 900 
kronor. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
Villkor för projektet framgår av bilagorna till tidigare bidragsbeslut. 

 
Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har den 7 oktober 2022 ansökt om att få 324 900 
kronor i ökat bidrag. Detta ger ett total ansökt bidrag om 765 900 kr 
jämfört med ursprungligt beviljat bidrag om 441 000 kr. Anledningen är 
att kostnaderna för projektet har ökat genom: 

• En påtaglig allmän fördyring har skett sen budget lades 1/11. 
Maskinkostnad pga dramatiskt högre bränslekostnader för både 
maskin och resor, förare samt reservdelar. Lastbilstransport vid 
flytt av maskin och frakt av material och inte minst pris för 
regleringsmunk har också ökat. 

• Dammvallen beslutades byggas 0,7 m högre med den höjd och 
släntlutning som krävs för att kunna sköta med betesputs vid 
framtida underhåll. Det gav en stor mängd extra volym blöta 
schaktmassor att hantera som fick tas på djupet och flyttas två 
gånger med grävmaskin, samt en mindre mängd tre gånger. 

• Marken på östra halvan av dammvallen bestod av mycket djupare 
dyjord än förväntat och det tillsammans med mycket blöt mark 
efter vintern gjorde att massorna som behövde grävas upp var 
mycket blöta och det var svårt flytta dem de två gånger som 
behövdes för få fatt i tillräckligt material. En hel del extraarbete 
krävdes på denna del av vallen. 

• Öarna byggdes 0,4 m högre än budget som kompromiss för att 
dels kunna fungera vid eventuell framtida vattennivåhöjning 
jämfört med projektansökan, dels inte sjunka när de blöta 
massorna torkar och samtidigt inte bli för höga för estetiska 
värden vid den nu tänkta vattennivån . 

 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

mailto:cecilia.axelsson@almhult.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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• Öar/pirar byggdes något längre än projektansökan för att separera 
den stora öppna ytan som annars blivit utan öar samt skapa så 
mycket strandlinje som möjligt. 

Nytt medfinansieringsintyg inkom till Länsstyrelsen 2022-11-27. 
 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att den ökade medelstilldelningen bland annat 
uppstått genom att man stött på oväntade problem i projektet, justerat för 
dessa problem och på så sätt också fått ut ett bättre resultat. Detta 
motiverar för den ökade medelstilldelningen. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90 % av bidragsberättigade 
åtgärder. 

 
Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 6§ 10 förordning 
(2017:1340). 

 
Vid konkurrens mellan olika ansökningar ska länsstyrelsen prioritera 
åtgärder som bidrar till en förbättrad vattenförsörjning, enligt förordning 
(2017:1340). 

 
I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i 
detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under 
projektets gång. 

 
Ekonomi 
Utbetalningsplanen för projektet ändras till följande: 

 
 
 

År 1 År 2 Efter 
slutrapportering 

330 000 kr 244 425 kr 191 475 kr 
 

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när 
slutrapporten har lämnats in. Slutrapporten väntas inkomma inom kort 
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och om denna godkänns kommer bidrag för år 2 och efter 
slutrapportering betalas samtidigt. 

 
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt 
att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked 
om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje 
år. 

 
En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven 
utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att 
projektet är genomfört. 

 
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de 
tillstånd eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. 

 
Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information. Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) 

 

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona finns 
förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen. 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 
010-223 70 00 eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 7057-2021 i ämnesraden för e-post. 

 
Beslutet kan inte överklagas 
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas. 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande. 

http://www.naturvardsverket.se/lona
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Kopia till: 
Magnus Strandberg: mastralmas@gmail.com 

mailto:mastralmas@gmail.com
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Beslut 

Datum 
2022-03-26 

 
 

1 (4) 

Ärendebeteckning 
501-7106-2021 

 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 
 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö 
strandzoner för pollinerare 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 50%, dock högst 98 000 kronor, till Älmhults kommun. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 

anges i detta beslut. 
2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2024. 
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående. 

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten och en pdf av rapporten ska e-postas till 
Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
"Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas. 

7. Åtgärder som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras 
före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att 
åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet. 

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen. 

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempelvis ska en rapport sparas i 
lämpligt digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid. 

 
 
 
 

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg 

mailto:cecilia.axelsson@almhult.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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11. Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att 
bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter. 

 
Resultat som ska nås i projektet 

1. Underlag för lämplig markberedning och fröblandning för 
olika förutsättningar ska tas fram. 

 
2. 20 000 m2 strandzoner ska bearbetas och sås in med lämplig 

fröblandning. Sandblottor ska skapas. 
 

Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 
98 000 kronor för att skapa strandzoner med växtlighet för pollinerare 
vid planerad våtmark efter sjösänkning av Örsjön. Vid de fuktigare 
delarna ska livsmiljöer för kräldjur och fåglar skapas och i de mer 
fasta och torrare delarna skapas boplatser/livsmiljöer för vilda bin och 
humlor. Strandzonerna ska gå att sköta med maskinell putsning vid 
lågvatten om oönskad vegetation tar över. 

 
Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

 
Projektet syftar till Framtagande av underlag (kategori 2) och 
Restaurering (kategori 5). Projektet bidrar främst till att uppfylla 
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap 
och Ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som också 
berörs är Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar. 

 
Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur naturvårdssynpunkt. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 50% av bidragsberättigade 
åtgärder. 

 
I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de resultat projektet avser att uppnå 
ur naturvårdssynpunkt. 

 
Vidare står i 8§ att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till 
hela bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång. 
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Ekonomi 
Upp till 75 % av det beslutade bidraget kan utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

 
Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan. 

 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar. 

 
 

2022 Efter· 
slutrapportering 

73 500 kr 24 500 kr 
 

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2022 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 2 september 2022. 

 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022. 

 
Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. 

 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och 
www.naturvardsverket.se/lona. 

 
LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se. 

http://www.naturvardsverket.se/lona
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Beslutet kan inte överklagas 
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Karin Kanterud som föredragande. 

 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum 
2022-11-30 

Ärendebeteckning 
501-7106-2021 

 
 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 
 

Ökat bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö 
strandzoner för pollinerare 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja statligt bidrag med ytterligare 58 500 
kronor. Det innebär att Länsstyrelsen totalt beviljar projektet bidrag med 
50 % av kostnaden, dock högst 156 500 kronor. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
Villkor för projektet framgår av bilagorna till tidigare bidragsbeslut. 

 
Beskrivning av ärendet 
har den 29 november 2022 ansökt om att få 156 500 kronor i ökat totalt 
bidrag vilket är 58 500 kr i ökning jämfört med ursprungligt bidrag om 
98 000 kr. Anledningen är att kostnaderna för projektet har ökat genom: 

• En påtaglig allmän fördyring har skett sen budget lades 1/11. 
Maskinkostnad pga dramatiskt högre bränslekostnader för både 
maskin och resor, förare samt reservdelar. 

• Det var mycket mer sten under det tunna jordtäcket på stora delar 
av västra sidan om våtmarken än vad vi förstod vid ansökan. Det 
blir stor skillnad i kostnad/tid att vända mjuk torvjord med stor 
grävare mot att skrapa mellan stenar och försöka få tillbaka ett 
jordlager nog för att så samt någorlunda göra marken 
putsningsbar med ATV och betesputs. 

• En större del än beräknat av östra delen hade så dålig bärighet att 
maskinen var tvungen gå på mattor på hela ytan istället för max 
halva ytan som var beräknat i projektplanens budget. 

• Även sådd påverkades åt det dyrare hållet pga den betydligt 
stenigare marken i väster. 

Nytt medfinansieringsintyg inkom till Länsstyrelsen 2022-11-30. 
 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att den ökade medelstilldelningen bland annat 
uppstått genom att man stött på oväntade problem i projektet, justerat för 

 
 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

mailto:cecilia.axelsson@almhult.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter
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dessa problem och på så sätt också fått ut ett bättre resultat. Detta 
motiverar för den ökade medelstilldelningen. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 50% av bidragsberättigade 
åtgärder. 

 
I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de resultat projektet avser att uppnå ur 
naturvårdssynpunkt. 

 
Vidare står i 8§ att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till 
hela bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång. 

 
Ekonomi 
Utbetalningsplanen för projektet ändras till följande: 

 

År 1 År 2 Efter 
slutrapportering 

73 500 kr 44 000 kr 39 000 kr 

 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när 
slutrapporten har lämnats in. Slutrapporten väntas inkomma inom kort 
och om denna godkänns kommer bidrag för år 2 och efter 
slutrapportering betalas samtidigt. 

 
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt 
att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
En verksamhetsrapport ska inrapporteras i LONA-registret och besked 
om rapportering ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje 
år. 
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En slutrapport ska inrapporteras i LONA-registret och en påskriven 
utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att 
projektet är genomfört. 

 
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de 
tillstånd eller föra de samråd som kan krävas enligt annan lagstiftning. 

 
Besök gärna länsstyrelsens webbplats för mer information. Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) 

 

På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/lona finns 
förordningen (SFS 2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt samt övrig information om bidragen. 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 
010-223 70 00 eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer i ämnesraden för e-post. 

 
Beslutet kan inte överklagas 
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas. 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande. 

 
Kopia till: 
Magnus Strandberg: mastralmas@gmail.com 

http://www.naturvardsverket.se/lona
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
mailto:mastralmas@gmail.com
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Kommunledningsförvaltningen 
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om våtmarksbidrag Nyvärmshult 
och Stenshult - LONA bidrag till privata 
fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2022/292 

 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i Enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt fått beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg om 
ytterligare två beviljade LONA-bidrag för våtmark. I Älmhults kommun har 
sedan tidigare fyra projekt beviljats bidrag. 
De tillkommande två projekten som beviljats bidrag är förstudie våtmark 
Nyvärmanshult samt Stenshult våtmark. 
Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden för varje enskilt projekt 
medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%. 
Hanteringsmässigt betalar Länsstyrelsen ut bidraget till kommunen som i sin tur 
betalar ut till fastighetsägaren. 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är 
kommunen skyldig att senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en 
verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts året innan. Fastighetsägaren skall 
senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport. Sedan projektet genomförts är 
kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en slutrapport och ge 
in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett slutrapport. 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur 
utbetalat till Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror 
på förhållanden som Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till 
kommunen utge motsvarande belopp som kommunen får betala tillbaka till 
länsstyrelsen. 
En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut och dessa avtal ska beslutas av kommunstyrelsen. 
Avtalen gäller följande projekt: 
• Förstudie våtmark Nyvärmanshult 
• Stenshult våtmark 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

mailto:Paul.Robertsson@almhult.se
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

• Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun, 
Stenshult våtmark 

• Ansökan, Lokala naturvårvårdssatsningen Stenhults våtmark, daterad 2022- 
08-17 

• Länsstyrelsens i Kronobergs beslut om Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Stenhult våtmark 

• Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun - 
Nyvärmanshult förstudie våtmark 

• Ansökan lokala naturvårdssatsningen förstudie våtmark nyvarmanshult, 
daterad 2022-09-01 

• Länsstyrelsens i Kronobergs beslut om Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Förstudie våtmark Nyvarmanshult 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal. 

 
 
 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Beslut 
 

Datum 
2022-11-08 

1 (5) 
 

Ärendebeteckning 
501-4814-2022 

 
 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Stenhult 
våtmark 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 332 000 kronor för våtmarksåtgärder, till 
Älmhults kommun. 

 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 50%, dock högst 15 000 kronor för anläggande av äng, till 
Älmhults kommun. 

 
Sammanlagt beviljas preliminärt statligt bidrag 347 000 kr. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 

anges i detta beslut. 
2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2024. 
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till Länsstyrelsen, 
senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter 
det att projektet är genomfört 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med 
mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas. 

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som 
visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet. 

 
 
 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

mailto:cecilia.axelsson@almhult.se
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8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

10. En karta med våtmarkens yta inritad samt uppgift om våtmarksytans 
areal ska medfölja slutredovisningen. Detta gäller även för ängsytan. 
Om det är möjligt ska redovisningen av våtmarken ske mer 
detaljerat, se information om slutredovisning. 

11. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under projektets 
löptid. 

12. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan 
åtgärderna genomförs. Se mer information om detta under rubriken 
Upplysningar. 

13. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, 
markägaren. 

14. Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som 
bilaga i LONA-tjänsten, senast i samband med första redovisningen. 

15. Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att 
bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter. 

 
Resultat som ska nås i projektet 

1. En våtmark omfattande 3 ha ska färdigställas i enlighet med 
ansökan. 

 
2. En äng på 3000 m2 

 
Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har efter initiativ av markägaren den 2 september 
2022 ansökt om bidrag på 347 000 kronor för att anlägga en våtmark 
med äng. Projektet vill skapa en multifunktionell våtmark genom 
dämning av f.d. odling på torvmark, nu bevuxen med dåligt växande ung 
björk efter stormen Gudrun. Vattnet sedimenterar och klarnar innan det 
släpps ut i Lillån, vattnet fördröjs i landskapet och utjämnar flöden, 
utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet gynnas, estetiska- 
och rekreationsvärden skapas. Vattenreservoar för bekämpande av 
skogsbrand skapas också. I projektet ingår även skapandet av en 3000 
m2 äng 

 
Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 
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Projektet syftar till restaurering och anläggande av våtmarker (kategori 
7) och förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmark 
(kategori 8). Projektet bidrar därmed till att främst uppfylla 
miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker och 
ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som berörs är bara 
naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och 
skärgård, levande skogar och ett rikt odlingslandskap. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad 
ur naturvårdssynpunkt. 

 
Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder för våtmarker. För åtgärder som inte utgör våtmarksåtgärder 
kan högst 50 % medges. 

 
Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§ samt 
kategori 4. Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat 
projektets kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 
förordning (2021:207). 

 
I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i 
detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under 
projektets gång. 

 
Ekonomi 
Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet pågår, 
resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om 
bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

 
Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt nedanstående 
preliminära utbetalningsplan. 
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År 2022 År 2023 År 2024 Efter 
slutrapportering 
2025 

260 000 
kr 

0 kr 0 kr 87 000 kr 

 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar. 

 
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan länsstyrelsens 
medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller bidrag getts 
med felaktigt eller för högt belopp. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att 
skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer 
för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022. 

 
Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. Läs mer om detta på 
följande sidor: 

 
Anlägga våtmark | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) 

 

Aktiviteter och ingrepp i naturen | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) 

 

Fornlämningar och fornfynd | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) 

 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) och naturvardsverket.se/lona. 

 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se. 
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Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det 
är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 
motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det påverka 
bidragsbeslutet. 

 
Information om slutredovisning 
För åtgärder som kan definieras geografiskt bör om möjligt en shape-fil 
lämnas in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår. I shape-filens 
attributtabell ska det framgå koordinater för åtgärdens centrum, 
koordinater för åtgärdens utlopp, area (hektar), medeldjup (meter), 
tillrinningsområdets area (km2), anläggningsår, huvudsyfte, kostnad 
(både stöd och annan finansiering), i vilken kommun som åtgärderna 
genomförts samt eventuell magasinerande kapacitet (m3). Om det är 
möjligt att få fram dessa uppgifter ska detta medfölja slutrapporten för 
projektet. 

För er som inte kan leverera en SHAPE fil och inte kan eller har tillgång 
till GIS så kan vi tipsa om våtmarksverktyget som kan användas för att 
rita en in våtmarken på en karta samt att få ut arealuppgiften på 
densamma. 

Länsstyrelsens våtmarksverktyg (vatmark.nu) 
 

Kontaktuppgifter 
För frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 
010-223 70 00 eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4814-2022 i ämnesraden för e-post. 

 
Beslutet kan inte överklagas 
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande. 

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Datum 
2022-11-08 

Ärendebeteckning 
501-4813-2022 

 
 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie 
våtmark Nyvarmanshult 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 27 000 kronor, till Älmhults kommun. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 

anges i detta beslut. 
2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023. 
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till Länsstyrelsen, 
senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter 
det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med 
mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas. 

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som 
visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet. 

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under projektets 
löptid. 

 
 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 
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11. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, 
markägaren. 

12. Informationsmaterial som tas fram inom projektet ska vara 
tillgängligt på kommunens webbplats. 

 
Resultat som ska nås i projektet 

1. En framtagen förstudie för en våtmarksanläggning. Förstudien 
ska utreda förutsättningar för en våtmarksanläggning, 
sammanställa viktiga tekniska projekteringsdetaljer samt ge en 
ungefärlig kostnadsuppskattning för genomförandet. Förstudien 
ska omfatta storlek och dämningsgränser för minimal störning till 
omgivningar samt föreslå lämpliga bidragsalternativ 

 
Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har den 2 september 2022 ansökt om bidrag på 
27 000 kronor för att utreda förutsättningarna för att anlägga en våtmark 
på fastigheten Nyvarmanshult 1:14, Älmhults kommun. 

 
Ta fram en förstudie för en våtmarksanläggning i anslutning till redan 
vattenskadad mark. Syftet är att minska flödet till Helge Å genom att 
låta dämma upp dräneringsvatten från skogsdikning/myr samt att öka 
naturvärdena. Förstudien är menad att utreda förutsättningar för en 
våtmarksanläggning, sammanställa viktiga tekniska projekteringsdetaljer 
samt ge en ungefärlig kostnadsuppskattning för genomförandet. 
Förstudien ska omfatta storlek och dämningsgränser för minimal 
störning till omgivningar samt föreslå lämpliga bidragsalternativ. 

 
Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

 
Projektet syftar till Förberedelsearbete inför restaurering eller 
anläggande av våtmark (kategori 8). Projektet bidrar därmed till att 
främst uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- 
och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som berörs är . 

 
Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad 
ur naturvårdssynpunkt. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder. 

 
Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 förordning 
(2021:207). 

 
I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i 
detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under 
projektets gång. 

 
Ekonomi 
Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet pågår, 
resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om 
bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

 
Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänstent och enligt nedanstående 
preliminära utbetalningsplan. 

 
 

År 2022 År 2023 Efter 
slutrapportering 
2024 

20 250 kr 0 kr 6 750 kr 
 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar. 

 
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan länsstyrelsens 
medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller bidrag getts 
med felaktigt eller för högt belopp. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att 
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skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer 
för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022. 

 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länka till 
länets webbplats om LONA Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | 
Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) och naturvardsverket.se/lona. 

 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se. 
 

Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det 
är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 
motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det påverka 
bidragsbeslutet. 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 
010-223 70 00 eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4813-2022 i ämnesraden för e-post. 

 
Beslutet kan inte överklagas 
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande. 

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Datum 
2022-11-08 

Ärendebeteckning 
501-4813-2022 

 
 
 
 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie 
våtmark Nyvarmanshult 

 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 27 000 kronor, till Älmhults kommun. 

 
För beslutet gäller följande villkor 
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 

anges i detta beslut. 
2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023. 
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till Länsstyrelsen, 
senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter 
det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med 
mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas. 

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som 
visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet. 

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under projektets 
löptid. 
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11. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, 
markägaren. 

12. Informationsmaterial som tas fram inom projektet ska vara 
tillgängligt på kommunens webbplats. 

 
Resultat som ska nås i projektet 

1. En framtagen förstudie för en våtmarksanläggning. Förstudien 
ska utreda förutsättningar för en våtmarksanläggning, 
sammanställa viktiga tekniska projekteringsdetaljer samt ge en 
ungefärlig kostnadsuppskattning för genomförandet. Förstudien 
ska omfatta storlek och dämningsgränser för minimal störning till 
omgivningar samt föreslå lämpliga bidragsalternativ 

 
Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har den 2 september 2022 ansökt om bidrag på 
27 000 kronor för att utreda förutsättningarna för att anlägga en våtmark 
på fastigheten Nyvarmanshult 1:14, Älmhults kommun. 

 
Ta fram en förstudie för en våtmarksanläggning i anslutning till redan 
vattenskadad mark. Syftet är att minska flödet till Helge Å genom att 
låta dämma upp dräneringsvatten från skogsdikning/myr samt att öka 
naturvärdena. Förstudien är menad att utreda förutsättningar för en 
våtmarksanläggning, sammanställa viktiga tekniska projekteringsdetaljer 
samt ge en ungefärlig kostnadsuppskattning för genomförandet. 
Förstudien ska omfatta storlek och dämningsgränser för minimal 
störning till omgivningar samt föreslå lämpliga bidragsalternativ. 

 
Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

 
Projektet syftar till Förberedelsearbete inför restaurering eller 
anläggande av våtmark (kategori 8). Projektet bidrar därmed till att 
främst uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- 
och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som berörs är . 

 
Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad 
ur naturvårdssynpunkt. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder. 

 
Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 förordning 
(2021:207). 

 
I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i 
detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under 
projektets gång. 

 
Ekonomi 
Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet pågår, 
resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om 
bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

 
Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänstent och enligt nedanstående 
preliminära utbetalningsplan. 

 
 

År 2022 År 2023 Efter 
slutrapportering 
2024 

20 250 kr 0 kr 6 750 kr 
 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar. 

 
Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan länsstyrelsens 
medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller bidrag getts 
med felaktigt eller för högt belopp. 

 
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att 
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skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer 
för de enskilda åtgärderna. 

 
Övriga upplysningar 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022. 

 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länka till 
länets webbplats om LONA Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | 
Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) och naturvardsverket.se/lona. 

 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se. 
 

Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det 
är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 
motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det påverka 
bidragsbeslutet. 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 
010-223 70 00 eller via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4813-2022 i ämnesraden för e-post. 

 
Beslutet kan inte överklagas 
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande. 

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Kommunledningsförvaltningen 
Susann Pettersson 
Susann.pettersson@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 
 

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer KS 2022/276 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2023. 
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av 
driftbudget, investeringsbudget och mark- och exploateringsbudget samt 
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023. 
Driftbudgeten omfattar kommunledningsförvaltningens verksamhet med sex 
olika avdelningar; HR, ekonomi- och upphandling, kommunikation, service och 
näringsliv, samhällsbyggnad, IT- och digitalisering samt kommunledning 
inklusive kansli. Budgeten 2023 för kommunledningsförvaltningen är 77 337 
tkr. 
En investeringsplan som omfattar strategiska investeringar för genomförande av 
den kommunövergripande digitaliseringsplanen samt inköp av bland annat 
inventarier och nätverksutrustning om totalt 5,5 mkr för 2023 – 2024. 
Inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren finns flera 
större projekt såsom är Furulund, Solvikskajen, Vena samt verksamhetsmark i 
Froafälle. Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har 
skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för 
genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och 
exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts 
jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är 
emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärlds- 
faktorer. Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och 
exploateringsbudgeten ett överskott om 21 235 tkr för perioden 2023 – 2034. 
En ny stödprocess införs 2023 som är kopplad till personal med resultatmål och 
indikatorer för uppföljning. Då stödprocesser är kommunövergripande har 
aktiviteter utformats för att ge en förflyttning i samtliga verksamheter för att nå 
resultatmålet. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att 
ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 
2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr. 

mailto:Susann.pettersson@almhult.se
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Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 daterad 2023-01-05 

• Bilaga 1 Exploateringsbudget detalj 2023 – 2034 daterad 2023-01-05 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2023, daterad 2023-01-05 
2. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om att ej nyttjade 

investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering från 2022 
överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr 

 
 
 

Susann Pettersson Underskrift 
Kommunchef Titel 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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Bilagor 
1) Exploateringsbudget detalj 
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1 Nämndens uppdrag 
Styrelsen ska utifrån sitt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med 
att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 
Styrelsen ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet. 
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2 Resultatmål 
 

Kommunstyrelsens aktiviteter och resultatmål 2023 
Huvudprocess Resultatmål Indikatorer Aktivitet i verksamhetsplan 

Välfärd Resultatmål 1 
I Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande 
hushåll för varje år. 

(Ansvar för indikatorerna SN/UN) 
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av 
befolkningen. 
Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av 
befolkningen. 
Minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd. 
Andel elever inom vuxenutbildningen 
som slutar efter fullföljd kurs. 

Samarbete med näringslivet för att skapa 
möjligheter till sysselsättning och ökad 
självförsörjningsgrad, tex praktikplatser, arbete 
med stöd. 

Samhällsutveckling Resultatmål 2 
I Älmhults kommun skapar 
vi förutsättningar för ett rikt 
och varierat fritids- och 
kulturutbud och trygga 
mötesplatser. 

Sveriges friluftskommun 
(naturvårdsverkets ranking) 

Ny evenemangskalender som ger högre 
interaktion med arrangörer och en bättre visuell 
upplevelse. 

Skapa nätverk för destinationsnäringen i 
Älmhults kommun. 

Ett kulturmiljöprogram ska tas fram 2023. 

Ta fram en friluftsplan. 

Under 2023 ska Södra- och Östra 
Möckelnprojekten färdigställas enligt projektplan. 

Polisens lokala trygghetsmätning Samverkan med näringsliv, föreningar och 
polisen för att arbeta för ett tryggare kommun. 
Starta upp ett operativt BRÅ nätverk. Ta fasta på 
principerna i BoTryggt 2030 i planprocessen 
för att skapa trygga mötesplatser. 

Samhällsutveckling Resultatmål 3 
I Älmhults kommun ökar 
befolkningen med 1% 
årligen. 
Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar. 

SCB befolkningsstatistik Tillskapa fler tomter för egna hem. 

Tillhandahålla kvartersmark till externa 
byggherrar. 

Prioritera verksamhetsmark som kan leda till 
arbetstillfällen. 

En kompetensförsörjningsplan för kommunen 
ska färdigställas 2023. 

Samhällsutveckling Resultatmål 4 
I Älmhults kommun är det 
enkelt och effektivt att få 
kontakt och hjälp när du vill 
starta företag eller utveckla 
ditt företag. 

Företagsklimat enl. Svenskt 
näringslivs ranking 

Tätare dialog med minst 100 genomförda 
företagsbesök. 

Starta Näringslivsråd för dialog och arbete med 
gemensamma mål. 

Marknadsföra kommunens tjänster till företagare 
för att fler ska använda dem. 

Upphandlingskola för företagare ska tas fram 
och genomföras 2023. 

Företagsklimat enl ÖJ (insikt) - 
Totalt, NKI 

Åtgärdsplan utifrån resultatet i NKI. 

Antalet nystartade företag ska öka 
(nyföretagarcentrum) 

Företagslots tjänsterna ska intensifieras. 

Alla blivande och nya företagare ska få ett 
informationspaket från kommunen. 

Samhällsutveckling Resultatmål 5 
I Älmhults kommun får du 
snabb och effektiv service 
dygnets alla timmar 

Andel som tar kontakt med 
kommunens servicetjänster som får 
ett direkt svar på en enkel fråga (%) 

Fler ärenden flyttas från förvaltningarna till 
Servicecenter. 

Fortsatta service- och bemötandeutbildningar. 

Utveckling av vår serviceguide. 

Användning av e-tjänster ska öka Fler ärenden via e-tjänst och befintliga tjänster 
ska utvecklas. 

Införande av digitalt arkiv, start med HR digitalt 
personalarkiv 2023. 
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3 Driftbudget år 2023–2025 
Nedan framgår nämndens driftbudget fördelat på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. 

 

Driftredovisning 
Intäkter/kostnader (tkr) 
Kostnad = minus, intäkt = 

 
 

plus 

 

Bokslut 
2021 

 

Budget 
2022 

 

Prognos 
2022 
(aug) 

 

Budget 
2023 

 

Plan 
2024 

 

Plan 
2025 

Intäkter 30 985 31 577 33 392 29 134 29 134 29 134 

Personalkostnader -52 069 -60 179 -57 566 -65 104 -65 104 -65 104 

Övriga kostnader -38 437 -41 652 -43 466 -37 367 -38 967 -40 367 

Summa -59 522 -70 254 -67 640 -73 337 -74 937 -76 337 

 
 

Driftredovisning 
Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus 

 

Bokslut 
2021 

 

Budget 
2022 

 

Prognos 
2022 
(aug) 

 

Budget 
2023 

 

Plan 
2024 

 

Plan 
2025 

200 Kommunstyrelse -3 636 -3 925 -3 817 -3 996 -3 996 -3 996 

201 Kommunledning -12 333 -13 534 -12 302 -16 161 -17 761 -19 161 

202 Ekonomi- och upphandlingsavdelning -13 221 -13 920 -14 611 -13 936 -13 936 -13 936 

203 HR-avdelning -11 993 -13 513 -13 507 -13 793 -13 793 -13 793 

204 Kommunikationsavdelning -5 290 -6 325 -5 963 -5 923 -5 923 -5 923 

205 IT-avdelning -1 683 -3 497 -3 385 -3 826 -3 826 -3 826 

206 Servicecenter -3 412 -6 548 -5 315 -6 674 -6 674 -6 674 

208 Samhällsbyggnadsavdelning -7 953 -8 992 -8 740 -9 028 -9 028 -9 028 

Summa nämndens nettokostnader -59 522 -70 254 -67 640 -73 337 -74 937 - 76 337 

 
Skillnaden mellan budget 2022 och budget 2023 är interna omföringar inom 
kommunledningsförvaltningen samt tillskott till kansliet för nämndsekreterare och del av 
juristkompetens kopplat till miljö- och byggförvaltningen och socialförvaltningen. 

• Från 2023 ingår nämndsekreterare för följande nämnder/områden; socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnd, 
gemensamma nämnder och tillgänglighetsrådet samt pensionärsrådet. 

• Tjänsten som kanslichef tillika kommunjurist delas nu upp i två separata uppdrag. Efterfrågan 
om hjälp inom olika områden kopplat till frågor som hanteras av jurist ökar och professionell 
hjälp har behövts köpas in. Samtidigt ökar kansliets ansvar då nästa steg nu tas till att 
centralisera sekreterarna genom att överföra nämndsekreterartjänsten från miljö- och 
byggförvaltningen samt socialförvaltningen. Därav är budgetramen för kommunledning 
förändrad där kansliet ingår. 

• En internomföring av medel från kommunikationsavdelningen till kommunledning, för att kunna 
hantera del av ny tjänst inom områdena brottsförebyggande och civilförsvar. 



Verksamhetsplan 2023 

2023-01-05 515
 

515 

 

 

 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Avdelningen arbetar med såväl internt som externt fokus och hanterar många frågor kopplat till tillväxt, 
hållbarhet, projektering och exploatering. Efterfrågan på mark främst för bostadsbyggande är fortsatt 
hög, vilket medför högt tryck på framdrift av nya detaljplaner och projektering. Solvikskajen och 
Furulund är två projekt som löper över flera år, under 2023 går arbetet med projekten in ett intensivt 
skede. Arbetet med ny översiktsplan tar mycket resurser i anspråk kommande år, planen ska vara 
antagen senast september 2024. Gällande infrastruktur så är Sydostlänken det viktigaste och största 
projektet under 2023. Avdelningen fortsätter att sätta fokus på hållbarhetsarbetet, där 
hållbarhetsfrågorna vävs in i hela samhällsbyggnadsprocessen. 

 
Samordning 
Kommunledningsförvaltningens roll som samordnande funktion kommer lyftas under 2023, med fokus 
på att implementera det processorienterade arbetssättet att genomsyra alla verksamheter. En digital 
process för samhällsbyggnad är en viktig del för hela samhällsutvecklingen. Målsättningen under 
kommande år är att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen så att översiktsplanering, 
detaljplanering, bygglov och medborgardialog ska kunna ske med digitala verktyg på ett enhetligt sätt. 
Arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocessen kommer att fortsätta med fokus på 
långsiktighet och förenkling. Under 2023 kommer flera utbildningsinsatser inom ekonomiområdet 
genomföras för att öka kunskapen för chefer. Verktyg kommer också utvecklas för att chefer ska få 
bättre möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. 

 
Digitalisering 
Älmhults kommun vill använda digitaliseringen för att skapa en modern och attraktiv kommun som 
stödjer innovationer och delaktighet. IT- och digitaliseringsavdelningen har ett heltäckande ramavtal 
med Atea som gör att Älmhults kommun kan bli vägledande för hur olika lösningar kommer att 
upphandlas, en plan för äldreomsorgen är under framtagande för de närmaste åren. Power BI är 
kommunens analysverktyg, ett verktyg som ger stora möjligheter för verksamheten att tillsammans med 
IT-avdelningen bygga rapporter som visualiseras grafiskt. 2023 är andra året som ett helhetsgrepp tas 
kring digitalisering med en gemensam plan för hela kommunen. För att leva upp till de ökande behoven 
och förväntningarna på service, digitalisering och kommunikation förstärktes organisationen under 
2022. 

 
Kommunens medarbetare 
Kommunens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Fokus på att stärka chefer i sitt ledarskap 2023 
– 2025 fortsätter genom genomförandet av kommunens ledarutbildning med ca 20 deltagare per år. 
Arbetet fortsätter med att förenkla och förbättra förutsättningarna för såväl chefer som medarbetare 
genom en professionell rekrytering och start i Älmhults kommun. Genom att skapa en digital 
onboarding där man knyter samman en rad olika moment för att spara tid och ge en bättre upplevelse för 
en ny medarbetare, allt ska funka från start! Det ger en mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. 
Digital arbetsplats är samlingsnamnet för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar den 
nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare arbetar, samarbetar och 
kommunicerar. Under 2023 kommer ett nytt intranät att införas. Den nya webbplatsen www.almhult.se 
ska vidareutvecklas med nya funktioner och information. Kompetensförsörjning är kanske den enskilt 
viktigaste frågan för kommunen de närmaste åren. En kompetenförsörjningsplan ska finnas på plats i 
början av 2023. 

http://www.almhult.se/
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Upphandling 
Fokus inom upphandlingsområdet framöver är dialog och utbildning/information gentemot näringslivet 
som ska utvecklas för att få så tydliga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar som möjligt. 
För att lösa uppkomna resursbehov förstärktes upphandlingsenheten våren 2021 med en tjänst som är 
beroende av extern finansiering. Att finansiera tjänster med extern finansiering innebär en risk vid 
plötsliga volymminskningar där utfasningskostnader kan uppstå som vid exempelvis arbetsbrist. Risken 
motsvarar lönekostnaden för tjänsten, vilket uppgår till 750 tkr/år. Arbete pågår för att hitta möjligheter 
att lösa finansieringen på ett mer stabilt och långsiktigt sätt. 

 
Service och näringsliv 
Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla tjänsterna för service- och näringslivsfrågor. Fler ärenden 
ska flyttas från förvaltningarnas handläggare till servicecenter, till exempel enklare tillståndsfrågor och 
ansökningar. Så långt möjligt ska telefontider (till exempel 8 – 9) för enskilda funktioner i 
förvaltningarna avvecklas och ärenden ska i stället tas emot i servicecenter. Det planeras även för en ny 
funktion ”äldrelots” i servicecenter för att förenkla kontakten med kommunen för äldre personer. Under 
2023 väntas efterfrågan öka på budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning. Då flera andra 
uppgifter har flyttats till servicecenter under 2022 finns det utöver ovanstående aktiviteter begränsat 
utrymme för ytterligare uppgifter med befintliga resurser i servicecenter. 

 
Inom näringsliv har den tidigare vakansen för näringslivsutvecklare tillsatts med startdatum 9/1 2023 
vilket innebär att arbetet med näringslivsfrågor kan skalas upp. Bland annat kommer mer fokus att 
läggas på etableringsfrågor, samverkan inom kompetensförsörjning, företagsbesök med mera. 

 
Krisberedskap, brottsförebyggande och totalförsvar 
Under 2022 har ett forcerat återtagande påbörjats av de mest prioriterade, nödvändiga uppdragen inom 
krisberedskap och civilt försvar. Arbetet styrs av en nationellt ökad ambitionsnivå där behovet av 
åtgärder påskyndas av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Vidare har 
säkerhetsskyddslagen reviderats vilket medför en ökad kravställan på kommunerna. En ny lag gällande 
brottsförebyggande arbete i kommuner föreslås träda i kraft under 2023. Utredningen föreslår bland 
annat att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet. I det arbetet föreslås viss kompensation till kommunerna. Sammantaget 
innebär detta att tillgängliga resurser är och under överskådlig tid kommer att vara hårt ansträngda trots 
genomförda hårda prioriteringar. 

 
4 Investeringsbudget år 2023 – 2032 
Investeringsbudgeten delas in i strategiska investeringar och raminvesteringar. 
Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller 
på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En strategisk investering har ett investerings- 
anslag som är beslutat av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom eller ändra. Ett 
investeringsanslag är oftast flerårigt. Inför varje budgetår gör ansvarig nämnd en ny bedömning om det 
finns behov av justerad budget för de större strategiska investeringsprojekten år 2023 – 2032. 
För strategiska investeringar och exploatering krävs ytterligare kommunfullmäktigebeslut för de 
enskilda objekten innan start. 
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Den är 
ettårig och när året är slut så förs den inte med automatik över till nästa år. Huvudprincipen är att varje 
nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader inom sin tilldelad driftbudgetram. 
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Kommunstyrelsen 
Investeringstyp/tkr 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

Plan 
2030 

Plan 
2031 

Plan 
2032 

 
Summa 

Totalt strategiska 
investeringar/digitalisering 

3 630 1 874 0 0 0 0 0 0 0 0 5 504 

Total investering 
exploateringar (KS) 

77 900 34 380 49 740 64 725 15 000 7 030 15 000 0 0 0 263 775 

Total investeringsram 
(årlig) 

2 400 2 100 2 200        6 700 

Totalt investeringsbehov 83 930 38 354 51 940 64 725 15 000 7 030 15 000 0 0 0 275 979 

 
 

 
Nämnd 

 
Projektnummer 

 
Projektnamn 

 
Kategori 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

 
Summa 

KS 20002 Inköp inventarier Årlig ram 300 300 300 900 

KS 20014 Nätverksutrustning utbyte Årlig ram 900 700 900 2 500 

KS 20031 Nätverksutrustning i nya lokaler Årlig ram 400 400 500 1 300 

KS 20027 Server lagring Årlig ram 500 500 500 1 500 

KS 20018 Utskrift/kopiatorer Årlig ram 300 200 0 500 

    2 400 2 100 2 200 6 700 

 
År 2023 är andra året med en kommunövergripande digitaliseringsplan. Planen har utarbetats i 
samverkan med samtliga förvaltningar. Utifrån detta har ett antal digitaliseringsinitiativ prioriterats för 
att ge bästa verksamhetsnytta. 2022 års budget för strategiska investeringar för digitalisering har inte 
nyttjats fullt ut, det återstår 3 144 tkr, som nu föreslås flyttas över till årets budget. Flera projekt är i 
gång medan andra är i uppstart varför medel inte nyttjas fullt ut, men det är av vikt för genomförande av 
kommunens fortsatta digitaliseringsplan. 
Automatisering och datahantering 
För att skapa större säkerhet, kvalitet och transparens behöver hantering och utbyte av information 
genom processerna förbättras genom till exempel systemintegrationer och lösningar för öppna data. 
Manuella och repetitiva uppgifter ska automatiseras/robotiseras i högre utsträckning för att frigöra 
resurser för uppgifter som inte kan digitaliseras. 
Hållbar organisation 
Älmhults kommun behöver en effektiv utvecklings- och driftsorganisation för IT och systemstöd. 
Kärnan i detta blir införandet av en hållbar och effektiv struktur för process- respektive system- 
förvaltning med tydligt definierade och tilldelade roller och ansvar. 
Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats 
För att kunna dra nytta av digitalisering i de olika verksamhetsdelarna krävs en funktionell, 
standardiserad och användarvänlig digital arbetsplats. Detta innefattar till exempel verktyg för att 
samarbeta och för att dela och spara information i olika format. Under 2023 kommer till exempel digital 
arkivering att utvecklas. 
Infrastruktur/nätverksutrustning 
När Älmhults kommun växer och vi bygger nya verksamhetslokaler ökar behoven av IT-infrastruktur. 
Det gäller bland annat nätverksutrustning och säkerhetsprodukter som tillgodoser verksamheternas 
behov. 
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Smarta Älmhult 
Allt fler saker på gator och torg, i våra fastigheter och i våra lokaler kopplas upp mot internet och skapar 
ett dataflöde i realtid. Dataflödena kan generera en mängd information, till exempel om 
energiförbrukning, hur trafikflöden ser ut och om status på anläggningar som vattenledningar, ljuskällor 
o.s.v. När fler och fler saker blir uppkopplade och mer data samlas in finns en möjlighet att samla in 
informationen centralt så att den används gemensamt. Vi kommer därför under 2023 ta ett grepp kring 
att samla denna typ av data i en gemensam plattform kallad IoT. 

 

5 Exploateringsbudget år 2023 – 2034 
Kommunens totala exploateringsbudgeten ger en samlad bild av projektens inkomster och utgifter över 
tid. Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark och exploaterings- 
verksamheten. Detaljer per projekt redovisas i bilaga 1. Exploatering 2023 - 2034 på projektnivå. 

 
 

Expl plan 
Skatte/taxe- 
kollektivet 
tkr 

 

Budget 
2023 

 

Plan 
2024 

 

Plan 
2025 

 

Plan 
2026 

 

Plan 
2027 

 

Plan 
2028 

 

Plan 
2029 

 

Plan 
2030 

 

Plan 
2031 

 

Plan 
2032 

 

Plan 
2033 

 

Plan 
2034 

 
Totalt 
2023- 
2034 

Inkomster 56 060 137 445 79 750 69 610 94 300 60 210 37 000 41 450 31 175 19 875 12 375 10 375 649 625 

Utgifter -167 195 -85 430 -142 040 -140 575 -37 200 -16 400 -37 000 0 -1 800 0 0 -750 -628 390 

Netto -111 135 52 015 -62 290 -70 965 57 100 43 810 0 41 450 29 375 19 875 12 375 9 625 21 235 

 
Plan- och markfrågor är kommunens huvudsakliga instrument för tillväxt och bostadsutveckling. 
Exploateringsbudgeten bygger på kommunens planering av nya bostads- och verksamhetsområden 
avseende såväl lokalisering som när i tid de planeras ske. 
Mark- och exploateringsbudgeten består av tre huvudsakliga komponenter som var och en behöver 
hanteras olika. Den första delen är kvartersmark som är en omsättningstillgång och är den mark som 
avses säljas. Den andra delen är allmän platsmark (gator, vägar, park etc.) som är en anläggningstillgång 
som ägs av kommunen. Den tredje delen är VA som även denna ägs av kommunen men som tillhör 
taxekollektivet. 
Den ökade efterfrågan på byggbar mark har lett till ett stadigt ökande marknadspris på kvartersmark i 
Älmhult. Detta i sin tur leder till ökade intäkter. Dock har den senare tidens oroligheter, främst pågående 
krig i Europa, skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för 
genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och exploateringsbudgeten har de 
förväntade utgifterna för exploatering höjts jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska 
kostnadsökningarna är emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärldsfaktorer. 
Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och exploateringsbudgeten ett överskott. 
Större projekt inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren är Furulund, 
Solvikskajen,Vena samt verksamhatsmark i Froafälle. Furulund omfattar såväl bostadsmark som 
verksamhetsmark i skyltläge längs väg 23. De första etapperna innefattar även mark för villabebyggelse 
samt förskola. 
Solvikskajen är ett projekt med privat markägare innebärande att det hanteras genom exploateringsavtal. 
Att det är en privat markägare som står för kostnaderna för genomförandet gör att kommunens 
riskexponering minskar betydligt. Projektet avser främst bostäder i ett mycket attraktivt läge med 
möjlighet för så kallad centrumverksamhet. Detaljplan för området är under framtagande. 
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Vena är det största projektet och kommer att genomföras i flera etapper. Området i sin helhet innefattar 
såväl bostäder som verksamhetsmark i skyltläge längs väg 120. Utbyggnad av Vena etapp 1 sker under 
2023 vilket medger mark för etablering av verksamheter som matvaruaffär, drivmedel och fordonstvätt. 
Verksamhetsmark i Froafälle (Släggan 4 samt Froafälle 12:1) skapar större markområden med möjlighet 
för etablering av industriverksamhet. Färdigställande av marken, helt eller delar av området, planeras 
ske under 2024 – 2025. 
Exploatering av bostadsmark genererar i sammanhanget en relativt snabb inkomst efter att utbyggnad av 
VA samt allmän platsmark skett. Exploatering av mark avsedd för industriändamål tar längre tid att 
generera inkomst vilket i sin tur medför att nettot för åren 2023 – 2025 blir lägre beroende av mindre 
inkomst. 

6 Personal 
Resultatmål inom personalprocessen 
En ny stödprocess 2023 som är kopplad till personal införs med nedanstående resultatmål och 
indikatorer. Då stödprocesser är kommunövergripande är aktiviteterna utformade så att det ger en 
förflyttning i samtliga verksamheter för att nå resultatmålen. 

 
 

Process Resultatmål Nämnd Indikator Aktivitet 

Syftet är att ha 
välmående medarbetare 
vars kompetens 
tillvaratas och får 
möjlighet att använda 
sin fulla potential på 
bästa sätt 

Älmhults kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som 
tillvaratar medarbetarens 
kompetens och hela tiden 
arbetar för en bättre arbets-miljö. 
Förväntningar på engagemang, 
professionalism och öppenhet 
ska spegla organisationen liksom 
goda ledare och gott ledarskap 
på alla nivåer. 

Hela 
kommun- 
koncernen 

Det totala omdömet i 
medarbetarenkäten 
ska ligga på minst 
80 per förvaltning 

Ledarprogram för nya chefer 
Chefsutbildningar för att stärka chefer 

 
Utarbetande av en ”Digital onboarding” för att 
förenkla för nyanställda och chef. 

 
Generell riskbedömning - förbyggande 
arbetsmiljöarbete 

 
Införa kompetensmodul – kartläggning av 
kompetenser. 

    Årshjul för arbetsmiljön som stöd för att skapa 
en god arbetsmiljö 

   Andelen 
medarbetare som 
arbetar heltid ska 
öka 

Heltidsresan – minska andelen 
korttidsanställningar 

Gemensamma utgångsscheman för bättre 
planering och samordning 

 Enkät till alla som arbetar deltid för att följa 
upp varför och motivera till heltidsarbete 

   Öka användandet av 
friskvårsbidraget 

Information och marknadsföring 

Undersökning/enkät hur vi kan öka 
nyttjandegraden 

   Sjukfrånvaron ska 
minska och vara 
högst 6% i hela 
kommunen. 

Kartläggning och uppföljning av den långa 
sjukfrånvaron på individnivå. (HR o chef) 

Riktad insats för medarbetare med mycket 
korttidsfrånvaro – Feel Good. 

 Insats för att identifiera arbetsplatser/individer 
med hög korttidsfrånvaro för fortsatt stöd 
(Chef HR) 
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Arbetsmiljö 

 
 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Fokus det kommande året Årshjul för miljöarbete Mål att minska den totala 
sjukfrånvaron med 1% 

Generella riskbedömningar 

Handlingsplan/åtgärder Genomför aktiviteter enligt 
årshjul för att säkerställa en god 
arbetsmiljö 

Upprätta handlingsplan för att 
identifiera åtgärder per 
verksamhet, med HR som stöd 

Göra generella riskbedömningar för 
arbetsplatsen för att identifiera och 
förebygga risker 

Uppföljning Genom den årliga uppföljningen Genom att följa upp 
sjukfrånvarostatistik 

Genom den årliga uppföljningen 

 
Fokus 2023 är fortsatt arbete med inriktning mot den psykosocial arbetsmiljö. 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett verktyg och fortsatt en viktig del 
för att säkerställa att arbetsmiljön är fungerar väl. Handlingsplaner ska göras inom de områden som 
visar på låga värden och dessa ska följas upp. På så sätt får förvaltningen ett underlag som man aktivt 
kan arbeta med för att ta fram konkreta åtgärder. För att fortsätta arbeta mer förebyggande så införs 
generella riskbedömningar kopplat till arbetsmiljön på respektive arbetsplats. Detta för att ytterligare 
skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö och förebygga ohälsa. 
Arbetsmiljön är en viktig fråga även för kompetensförsörjning, därför fortsätter vi att aktivt arbeta med 
vår sjukfrånvaro. Det gör vi genom täta uppföljningar, individuella handlingsplaner samt ett fokus på att 
förebygga korttidsfrånvaro i samarbete med Företagshälsovården. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 

§ 161 Svar på motion om välfärdsbrottslighet, noll 
tolerans mot välfärdsbrott - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/13 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Bifalla motionens punkt 1 och 2. 
2. Anse motionens punkt 3 besvarad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott inkom från Eva 
Ballovarre (S) 2022-01-21. I motionen föreslås att: 
• En handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas 

fram. 
• All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan. 
• Förutsättningarna för en central funktion för att motverka 

välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 24, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har stärkt arbetet inom området genom 
att inrätta en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot 
otillåten påverkan. SKR:s samordnare planerar och genomför nu 
utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela exempel. 
SKR har även inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte att 
tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och 
identifiera gemensamma framgångsfaktorer. Älmhults kommun har deltagit i 
SKR:s möte med ändamål att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottslighet 
i landets kommuner i december. Vidare syftade mötet till att ge SKR en bättre 
överblick av hur problemen ser ut så att SKR kan rikta in sin verksamhet för att 
på bästa sätt kunna stötta kommunerna i arbetet. 
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Som ett led i att öka kunskapen och förståelsen för välfärdsbrottslighet har 
Älmhults kommun lagt till filmer från SKR i vår kunskapsbank som är tänkt att 
vara en ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet. Kunskapsbanken kan användas 
av samtliga medarbetare i kommunen. Filmerna tar upp exempel på 
välfärdsbrottslighet från verkligheten samt exempel på hur man förebygger, letar 
och agerar mot välfärdsbrottslighet. 
Idag har kommunen ett regelverk och rutiner för att förebygga ekonomiska 
oegentligheter, exempelvis internkontroll, attestreglemente samt i 
dokumenterade rutiner för fakturahantering. Vidare kommer en ny policy och 
riktlinjer mot mutor och jäv under januari 2023, men arbetet och kunskapen 
behöver öka. 
På sikt finns behov av en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrottslighet, 
men mer kunskap och stöd från bland annat SKR och brottsförebygganderådet 
behövs innan en plan kan utformas. 
I motionens tredje punkt föreslås att förutsättningarna för en central funktion för 
att motverka välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen utreds. 
Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att anställa en 
centralfunktion och förutsättningar för detta saknas i dagsläget. 
Välfärdsbrottslighet berör samtliga nämnder i mer eller mindre omfattning. 
Varför det bedöms att vi har bättre förutsättningar för att få i gång ett arbete 
genom att bilda en koncernövergripande arbetsgrupp som tillsammans kan sätta 
fokus på dessa frågor. 
Sammantaget föreslår kommunledningsförvaltningen att punkt 1 och 2 bifalles, 
och punkt 3 anses besvarad med hänvisning till bildande av 
koncernövergripande arbetsgrupp. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott - Eva 
Ballovarre (S) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Susann Pettersson 
Susann.pettersson@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
nolltolerans mot väldfärdsbrott 
Ärendenummer KS 2022/13 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott inkom från Eva 
Ballovarre (S) 2022-01-21. I motionen föreslås att: 

• En handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas fram. 

• All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan. 

• Förutsättningarna för en central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet 
inom hela kommunkoncernen utreds. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31, § 24, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har stärkt arbetet inom området genom 
att inrätta en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot 
otillåten påverkan. SKR:s samordnare planerar och genomför nu 
utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela exempel. 
SKR har även inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte att 
tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan och 
identifiera gemensamma framgångsfaktorer. Älmhults kommun har deltagit i 
SKR:s möte med ändamål att fördjupa lägesbilden avseende välfärdsbrottslighet 
i landets kommuner i december. Vidare syftade mötet till att ge SKR en bättre 
överblick av hur problemen ser ut så att SKR kan rikta in sin verksamhet för att 
på bästa sätt kunna stötta kommunerna i arbetet. 
Som ett led i att öka kunskapen och förståelsen för välfärdsbrottslighet har 
Älmhults kommun lagt till filmer från SKR i vår kunskapsbank som är tänkt att 
vara en ögonöppnare kring välfärdsbrottslighet. Kunskapsbanken kan användas 
av samtliga medarbetare i kommunen. Filmerna tar upp exempel på 
välfärdsbrottslighet från verkligheten samt exempel på hur man förebygger, letar 
och agerar mot välfärdsbrottslighet. 
Idag har kommunen ett regelverk och rutiner för att förebygga ekonomiska 
oegentligheter, exempelvis internkontroll, attestreglemente samt i 
dokumenterade rutiner för fakturahantering. Vidare kommer en ny policy och 
riktlinjer mot mutor och jäv under januari 2023, men arbetet och kunskapen 
behöver öka. 
På sikt finns behov av en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrottslighet, 
men mer kunskap och stöd från bland annat SKR och brottsförebygganderådet 
behövs innan en plan kan utformas. 

mailto:Susann.pettersson@almhult.se
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I motionens tredje punkt föreslås att förutsättningarna för en central funktion för 
att motverka välfärdsbrottslighet inom hela kommunkoncernen 
utreds. Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att anställa 
en centralfunktion och förutsättningar för detta saknas i dagsläget. 
Välfärdsbrottslighet berör samtliga nämnder i mer eller mindre omfattning. 
Varför det bedöms att vi har bättre förutsättningar för att få i gång ett arbete 
genom att bilda en koncernövergripande arbetsgrupp som tillsammans kan sätta 
fokus på dessa frågor. 
Sammantaget föreslår kommunledningsförvaltningen att punkt 1 och 2 bifalles, 
och punkt 3 anses besvarad med hänvisning till bildande av 
koncernövergripande arbetsgrupp. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Motion om välfärdsbrottslighet, noll tolerans mot välfärdsbrott - Eva 
Ballovarre (S) 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bifalla motionens punkt 1 och 2. 
2. Anse motionens punkt 3 besvarad. 

 
 
 

Susann Pettersson 
Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 



529 

 

 

 
 

Nolltolerans mot välfärdsbrott 
Älmhults kommuns resurser ska gå till dem som har störst behov – om vi tillåter välfärdsbrott 
och otillåten påverkan så kommer våra medel att användas felaktigt. 

 
SKR (Sveriges kommuner och Regioner) definierar välfärdsbrottslighet som när en extern aktör – 
företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Områden 
för detta kan vara bidrag, fakturor, bygg- och transport och osanna intyg. 

 
SKR presenterade 2021 en utredning kring välfärdsbrott och otillåten påverkan som visar på att 
detta ökar och påverkar vårt demokratiska system på flera olika sätt. SKR visar på att 
kommunerna arbetar på olika sätt med välfärdsbrott och otillåten påverkan och detta beror bland 
annat på kommunernas storlek, problembild och organisering. 

 
SKR visar på att det kan vara svårt att definiera begreppet välfärdsbrott och hur det kan ske i en 
kommun. I media talas ofta om oegentligheter med ekonomiskt bistånd, men frågan är större än 
så. 

 
SKR kommer med flera olika förslag på hur brott mot vår gemensamma välfärd ska motverkas – 
utbildning och en fungerande struktur med tydliga processer lyfts bland annat fram. Älmhult är 
en förhållandevis liten kommun och omfattningen av dessa brott är antagligen inte så stor, men 
ändå viktig att förebygga. 

 
Välfärdsbrotten kostar i Sverige oerhört mycket pengar – men de urholkar också tilliten till 
samhället. Därför måste de förebyggas, upptäckas och förhindras. 

 
Vi yrkar att: 

‐ Att en handlingsplan för att motverka välfärdsbrott i kommunkoncernen tas fram. 
‐ All berörd personal utbildas om välfärdsbrott och otillåten påverkan. 
‐ Att förutsättningarna för en central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet inom 

hela kommunkoncernen utreds. 

 
Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna 
2022-01-21 
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§ 162 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 
2022 noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2022 (1 juli – 30 september). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda 
besluten till Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden beslutade 2022-11-23, § 172, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 3 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Socialnämndens beslut 2022-11-23, § 172 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
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• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, tredje kvartalet daterad 2022- 
11-15 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

 
 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 3 
2022 
Ärendenummer KS 2022/133 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 
2022 (1 juli – 30 september). Socialnämnden har rapporterat de ej verkställda 
besluten till Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden beslutade 2022-11-23, § 172, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 3 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Socialnämndens beslut 2022-11-23, § 172 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, tredje kvartalet daterad 2022- 
11-15 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens 

rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 
3 år 2022 noteras till protokollet. 
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Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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Socialnämnden 

 
 
 

§ 172 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
tredje kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 

 

Socialnämndens beslut 
− Överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, tredje 

kvartalet, daterad 2022-11-15 till revisorer och kommunfullmäktige. 

 
Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, tredje kvartalet 
(1 juli 2022 - 30 september 2022). Förvaltningen har rapporterat de ej 
verkställda besluten till IVO. 
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Socialnämnden 

 
 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022- 
11-15 

 
Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 

 
 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 



Tjänsteskrivelse 

2022-11-15 536
 

536 

 

 

 
Socialförvaltningen 
Amanda Olsson 
amanda.olsson@almhult.se 

Socialnämnden 

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut 2022, tredje 
kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. 

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, tredje kvartalet 
(1 juli 2022 - 30 september 2022). Förvaltningen har rapporterat de ej 
verkställda besluten till IVO. 

 
Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022- 
11-15 

mailto:amanda.olsson@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-11-15 537
 

537 

 

 

 
 
 
 
 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
− Socialnämnden överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för 

2022, tredje kvartalet, daterad 2022-11-15 till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
 

Amanda Olsson Elin Görbring 
Nämndsekreterare Utvecklings- och administrativ chef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 



Sammanträdesprotokoll 

2022-12-13 Sidnummer, beslut 540
 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

540 

 

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 

§ 163 Revidering av reglemente för tekniska 
nämnden, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 
byggnämnden 
Ärendenummer KS 2022/274 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. I reglemente för tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- 

och byggnämndens lägga till 2:e vice ordförande. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att välja 2:e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämnden. I 
nämndernas reglemente anges att nämnderna har en ordförande och en vice 
ordförande. Således behöver reglementena revideras. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

 
 



Sammanträdesprotokoll 

2022-12-13 Sidnummer, beslut 541
 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

541 

 

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 



Tjänsteskrivelse 

2022-12-12 1(1) 

542 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om revidering av reglemente för 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, 
miljö- och byggnämnden 
Ärendenummer KS 2022/274 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att välja 2:e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och byggnämnden. I 
nämndernas reglemente anges att nämnderna har en ordförande och en vice 
ordförande. Således behöver reglementena revideras. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. I reglemente för tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- 

och byggnämndens lägga till 2:e vice ordförande. 
 

Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se


Sammanträdesprotokoll 

2022-12-13 Sidnummer, beslut 543
 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

543 

 

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 

§ 164 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/275 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Utöka kommunstyrelsens 1:a vice ordförandes uppdrag till 75 % 
2. Ändra tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 

byggnämndens och Älmhultsbostäders AB:s 1:e vice ordförandes uppdrag 
till 5 %. 

3. Fastställa tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och 
byggnämndens 2:e vice ordförandes arvode till 7,5 %. 

4. Fastställa Älmhultsbostäder AB:s 2:e vice ordförandes arvode till 10 %. 
5. Personalutskottet med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 
6. Älmhults Näringsfastigheter med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–6 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-12-12 beslutat välja 2e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, och miljö- och byggnämnden. 
Personalutskottet har även avvecklats. Således behöver Riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda revideras. 

 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
tillägg att: 



Sammanträdesprotokoll 

2022-12-13 Sidnummer, beslut 544
 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

544 

 

 

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

• Personalutskottet med tillhörande arvoden tas bort från riktlinjen. 
• Älmhults Näringsfastigheter med tillhörande arvoden tas bort från 

riktlinjen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 

 
 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 



Tjänsteskrivelse 

2022-12-12 1(1) 

545 

 

 

 
Kommunstyrelsen 

Gusten Mårtensson (C) 
gusten.martensson@almhult.se 

 

Ordförandeskrivelse om revidering av riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/275 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2022-12-12 beslutat välja 2e vice ordförande till 
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, och miljö- och byggnämnden. 
Personalutskottet har även avvecklats. Således behöver Riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda revideras. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-4 

 
Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Utöka kommunstyrelsens 1:a vice ordförandes uppdrag till 75 % 
2. Ändra tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och 

byggnämndens och Älmhultsbostäders AB:s 1:e vice ordförandes uppdrag 
till 5 %. 

3. Fastställa tekniska nämndens, kultur- och fritidsnämndens, och miljö- och 
byggnämndens 2:e vice ordförandes arvode till 7,5 %. 

4. Fastställa Älmhultsbostäder AB:s 2:e vice ordförandes arvode till 10 %. 
 

Gusten Mårtensson (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 

mailto:gusten.martensson@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-12-15 1(1) 

557 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/196 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige valde 2022-12-12, § 190, kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2023-2026. Således ska kommunstyrelsen välja ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

 
 
 

Emma Majlöv-Modig Susann Petterson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-12-15 1(1) 

558 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om val av ledamot och ersättare 
till kommunala tillgänglighetsrådet mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/224 

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter till kommunala tillgänglighetsrådet väljs normalt för en period 
om fyra år från och med 1 januari året efter att val till kommunfullmäktige ägt 
rum. Enligt kommunala tillgänglighetsrådets reglemente ska kommunstyrelsen 
utse en ledamot och en ersättare till rådet. 
Kommunstyrelsen utser sina representanter så snart som möjligt efter att de valts 
och tillträtt för en ny mandatperiod. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

 
 
 

Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala tillgänglighetsrådet 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-12-15 1(1) 

559 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om val av ledamot och ersättare 
till kommunala pensionärsrådet mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/223 

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter till kommunala pensionärsrådet väljs normalt för en period om 
fyra år från och med 1 januari året efter att val till kommunfullmäktige ägt rum. 
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse en 
ledamot och en ersättare till rådet. 
Kommunstyrelsen utser sina representanter så snart som möjligt efter att de valts 
och tillträtt för en ny mandatperiod. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 

 

Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunala pensionärsrådet 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-12-16 1(1) 

560 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Emma Majlöv-Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteskrivelse om val av politiska representanter 
till kommunalt partnerskap Sydafrika 
mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/281 

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter, två ledande politiker från majoritet och opposition, ska väljas till 
politisk styrgrupp för kommunalt partnerskap Sydafrika. 
Förra mandatperioden valdes kommunstyrelsens ordförande och andre vice 
ordförande som representanter. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 

 
 

Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Växjö kommun 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se


Redovisning 

DATUM 2022-12-16 
DNR 2022/27 1(1) 

561 

 

 

 
 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
 
 
 

Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut för december 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 17 januari 2023. 

 
Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 

motsvarande 
1.9 Remiss om Trafikanalys Rapport 

2022:14 Förslag som leder till 
transportsektorns klimatomställning 

Överlämnar synpunkter Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-12-13, § 
158 

2022/187 

1.9 Remiss om lokal och regional 
klimatomställning inför den 
kommande klimatpolitiska 
handelsplanen 

Lämnar synpunkter Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-12-13, § 
159 

2022/188 

1.9 Remiss om PM 2022:10 
Näringslivets klimatomställning, 
myndigheten för tillväxtpolitikiska 
utvärderingar och analyser 
(Tillväxtanalys) 

Yttrar sig över remissen Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-12-13, § 
160 

2022/186 

      

*Aktuell punkt i delegeringsordning 



Redovisning 

DATUM 2022-12-19 
DNR 2022/27 1(1) 

562 

 

 

 
 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
 
 
 

Redovisning av förvaltningschefs delegeringsbeslut för december 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 17 januari 2023. 

 
Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 

motsvarande 
3.7 Delegeringsbeslut om 

ställföreträdande förvaltningschef för 
socialförvaltningen 

Utse Ingrid Göransson som 
ställföreträdande förvaltningschef 2023- 
02-01– 2023-01-11 

Jenny Smedberg, 
förvaltningschef för 
socialförvaltningen 

2022-12-12 KS 2022/58 

      

      

      

*Aktuell punkt i delegeringsordning 



Tjänsteskrivelse 

2022-12-29 563
 

563 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Amanda Olsson 
amanda.olsson@almhult.se 

Kommunstyrelsen 

 
 

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut §§ 187-189 
samt § 223 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 om val av kommunfullmäktiges 
ordförande, val av kommunfullmäktiges första vice ordförande, val av 
kommunfullmäktiges andra vice ordförande och fastställande av budget 2023- 
2025 för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025. 
När dessa beslut protokollfördes uppstod ett fel som innebär att datumen i 
besluten anges som 2022-11-28 vilket kan göra att besluten uppfattas ha tagits 
2022-11-28. Besluten fattades dock 2022-12-12 och det behöver också framgå 
av dokumentationen för att undvika framtida missuppfattning om när besluten 
fattades. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att rätta datumen i de aktuella besluten från 2022-11-28 till 
2022-12-12. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut, § 187/2022 

• Kommunfullmäktiges beslut, § 188/2022 

• Kommunfullmäktiges beslut, § 189/2022 

• Kommunfullmäktiges beslut, § 223/2022 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
− Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att rätta datum i följande 

beslut från 2022-11-28 till 2022-12-12: 
o Kommunfullmäktige § 187/2022 - Val av kommunfullmäktiges 

ordförande 
o Kommunfullmäktige § 188/2022 - Val av kommunfullmäktiges vice 

ordförande 
o Kommunfullmäktige § 189/2022 - Val av kommunfullmäktiges andra 

vice ordförande 
o Kommunfullmäktige § 223/2022 - Fastställande av budget 2023-2025 

för Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-2025 

mailto:amanda.olsson@almhult.se


Tjänsteskrivelse 

2022-12-29 564
 

564 

 

 

 
 
 
 
 

Amanda Olsson 

Nämndsekreterare 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder och styrelse 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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	Vi behöver ha en långsiktig och aktiv plan för att kommunen ska bli en bättre arbetsgivare dit medarbetare söker sig och vill arbeta kvar. Vi behöver också tidigt se varningssignaler om det slutar många personer på samma enhet.
	Med anledning av detta yrkar jag:
	- Att strukturerade avslutningssamtal med personalavdelningen utvecklas och resultaten av dessa återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
	- Att andelen visstidsanställda i kommunen minskar.
	- Att en plan för att fasa ut delade turer tas fram.
	- Att Älmhults kommun blir oberoende av hyrpersonal.
	- Att kommunen har nolltolerans mot strukturell diskriminering.
	Eva Ballovarre 2022-08-17
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