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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 16 Ansökan om planbesked för Lejonet 7
Ärendenummer KS 2019/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked
för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap
11 § plan- och bygglagen.
4. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § plan- och
bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked för en ny detaljplan
för Lejonet 7. Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om
korsningen mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan. Syftet är att möjliggöra
ytterligare bebyggelse av flerbostadshus på fastigheten. I dagsläget begränsas
tomten av prickmark.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. Detaljplanen är förenlig
med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23
 Plan-PM daterad 2020-02-07
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-23
Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2019/136

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny
detaljplan för Lejonet 7.
Planområdet är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen
mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.
Syftet är att möjliggöra ytterligare bebyggelse av flerbostadshus på fastigheten. I
dagsläget begränsas tomten av prickmark.
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.
Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Ansökan om planbesked daterad 2019-11-11
 Plan-PM daterad 2020-02-07
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked
för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun enligt 5 kap
11 § plan- och bygglagen.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-23

2(2)

4. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § plan- och
bygglagen.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Sökande
Kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen)
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2020-02-07

1(5)

Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
Planarkitekt

Detaljplan för
Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun
Plan-PM
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare bebyggelse av
flerbostadshus på fastigheten Lejonet 7.
Bakgrund
Fastighetsägaren KA-Fastigheter AB har inkommit med en ansökan om
planbesked för en ny detaljplan för Lejonet 7. Fastighetsägaren önskar förtäta
tomten med fler bostäder i form av flerbostadshus. I dagsläget begränsas tomten
av prickmark.
Planområdet
Planområdet består av fastigheten Lejonet 7 som är 1836 m2 och ligger i centrala
Älmhult, nordost om korsningen mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.

Orienteringskarta med planområdet markerat i rött.
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Orienteringskarta med planområdet markerat i rött.

Gällande detaljplan
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults Köping i
Kronobergs län. Laga kraft 1957-11-25

Utsnitt från gällande detaljplan för Lejonet 7, som för fastigheten säger mark som icke får
bebyggas samt område för bostadsändamål, sammanbyggt byggnadssätt, två våningar.
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Gällande tomtindelningsplan
För Lejonet 3-7 finns en gällande tomtindelningsplan, 07-ÄLS-92 från 1950.
Tomtindelningen för Lejonet 7 upphör att gälla då en ny detaljplan vinner laga
kraft.
Översiktsplan
Syftet med planen är förenligt med Översiktsplanen för Älmhults kommun som
för planområdet säger oförändrad användning inklusive mindre förtätning.
Riksintressen
Planområdet ligger strax utanför riksintresset för kulturmiljövården,
rutnätsstaden.
Planområdet ligger ca 60 meter från Södra Stambanan som är riksintresse för
kommunikationer.
Befintlig bebyggelse
På fastigheten, längs med Knutsgatan, finns ett flerbostadshus från 1947 i två
våningar. Bebyggelsen på omkringliggande fastigheter är friliggande villor samt
flerbostadshus i en till tre våningar.

Knutsgatan med kvarteret Lejonet 7 till höger i bild.
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Gården på Lejonet 7.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Älmhult med offentlig och kommersiell service
inom 700 meter.
Förskola finns inom 600 meter från planområdet. Grundskola, f-6 samt 7-9,
finns inom 1,5 km från planområdet.
Trafik
Fastigheten angörs från Trädgårdsgatan och boendeparkering finns på
fastigheten. Planområdet ligger ca 350 meter från järnvägsstation och bussar.
Teknisk försörjning
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet.
Hälsa och säkerhet
Det gällande skyddsavståndet mellan södra stambanan och byggnad med
bostäder är 30 meter om byggnaden är högst fyra våningar hög. Då avståndet
mellan planområdet och södra stambanan är 60 meter krävs inga riskreducerande
åtgärder. En bullerutredning kommer däremot behöva tas fram på grund av
närheten till järnvägen.
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Viktiga frågor
Buller
Stadsbild
Parkering
Dagvattenhantering
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och kommunstyrelsen antar
detaljplanen.
Grov tidplan
Uppdrag
Påbörjande av detaljplan
Antagande av detaljplanen, KS

vår 2020
vår/sommar 2020
höst/vinter 2021

Ekonomi
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan bekostas av beställaren. Ett planavtal
upprättas med den sökande.

Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17 Ansökan om planbesked för Hörda 3:17
Ärendenummer KS 2019/143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked
för ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för område
beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel & snickerifabrik
m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun, Kronobergs län” i
Eneryda, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län” i Eneryda, Älmhults kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län”, i Eneryda, Älmhults kommun, enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av
byggnadsplanen för område beläget öster om järnvägsstationen (A-B
Eneryda möbel & snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads
kommun, Kronobergs län”, i Eneryda, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 §
plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren av Hörda 3:17 har inkommit med en ansökan om planbesked
för ändring av befintlig detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län”.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Planområdet ligger i Eneryda, mellan Gummegatan, Kullavägen och
fastigheterna Hörda 3:164, Hörda 4:61 och Hörda 3:67.
Syftet med planändringen är att ändra prickmark (marken får inte förses med
byggnad) till korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnad) för
att möjliggöra komplementbyggnader som till exempel garagebyggnad. I
dagsläget begränsas tomten av prickmark.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31
 Plankarta ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för område beläget öster
om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel & snickerifabrik m.m.) i Eneryda
stationssamhälle i Virestads kommun, Kronobergs län” daterad 1959-04-28
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-31
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av
byggnadsplanen för område beläget öster om
järnvägsstationen” i Eneryda, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/143
Fastighetsägaren av Hörda 3:17 har inkommit med en ansökan om planbesked
för ändring av befintlig detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län”.
Planområdet ligger i Eneryda, mellan Gummegatan, Kullavägen och
fastigheterna Hörda 3:164, Hörda 4:61 och Hörda 3:67.
Syftet med planändringen är att ändra prickmark (marken får inte förses med
byggnad) till korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnad) för
att möjliggöra komplementbyggnader som till exempel garagebyggnad. I
dagsläget begränsas tomten av prickmark.
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31
 Plankarta ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för område beläget öster
om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel & snickerifabrik m.m.) i Eneryda
stationssamhälle i Virestads kommun, Kronobergs län” daterad 1959-04-28.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked gällande ansökan om planbesked
för ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för område
beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel & snickerifabrik
m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun, Kronobergs län” i
Eneryda, Älmhults kommun.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-31

2(2)

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län” i Eneryda, Älmhults kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för
område beläget öster om järnvägsstationen (A-B Eneryda möbel &
snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads kommun,
Kronobergs län”, i Eneryda, Älmhults kommun, enligt 5 kap 11 § Plan- och
bygglagen.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till ändring av detaljplan ”Förslag till ändring av
byggnadsplanen för område beläget öster om järnvägsstationen (A-B
Eneryda möbel & snickerifabrik m.m.) i Eneryda stationssamhälle i Virestads
kommun, Kronobergs län”, i Eneryda, Älmhults kommun, enligt 5 kap 18 §
Plan- och bygglagen.

Arpine Minasyan

Susanne Petterson

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande

14

15

Sammanträdesprotokoll
2020-02-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18 Ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö
Ärendenummer KS 2020/6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun,
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett företag har visat intresse att bygga flerbostadshus på en tomt i Diö. Den
gällande detaljplanen är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Detta begränsar möjligheten att nyttja
marken på ett mer flexibelt sätt. För att möjliggöra att flerbostadshus och radhus
kan byggas bör detaljplanen ändras. Istället för att begränsa byggrätten per
fastighet i m2 föreslås istället att byggrätten regleras i procentandel av
fastighetsarean. Hänsyn kommer att tas till de redan bebyggda fastigheterna så
att deras byggrätt inte påverkas negativt.
Ändringen av detaljplanen ryms inom syftet med den ursprungliga planen.
Eftersom förutsättningarna inte har ändrats inom planområdet behövs inte en ny
detaljplan. Ändringen av detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28
 Plankarta Kattesjön, laga kraft 2012-01-29
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-28
Kommunledningsförvaltning
Linda Björling
linda.bjorling@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, Kronobergs län
Ärendenummer KS 2020/6

Sammanfattning av ärendet
Ett företag har visat intresse att bygga flerbostadshus på en tomt i Diö. Den
gällande detaljplanen är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i
bruttoarea (BTA) i m2 per fastighet. Detta begränsar möjligheten att nyttja
marken på ett mer flexibelt sätt. För att möjliggöra att flerbostadshus och radhus
kan byggas bör detaljplanen ändras. Istället för att begränsa byggrätten per
fastighet i m2 föreslår vi istället att byggrätten regleras i procent-andel av
fastighetsarean. Hänsyn kommer att tas till de redan bebyggda fastigheterna så
att deras byggrätt inte påverkas negativt.
Ändringen av detaljplanen ryms inom syftet med den ursprungliga planen.
Eftersom förutsättningarna inte har ändrats inom planområdet behövs inte en ny
detaljplan.
Ändringen av detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Plankarta Kattesjön, laga kraft 2012-01-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults kommun,
enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta
granska förslag till ändring av detaljplan för Kattesjön i Diö, Älmhults
kommun, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-28

2(2)

Linda Björling

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Miljö- och bygg förvaltningen
Tekniska förvaltningen
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MALENA JOHANSSON
PLANARKITEKT

CHRISTINA SELIN FLINK
PLANTEKNIKER

Sammanträdesprotokoll
2020-02-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19 Antagande av detaljplan för Finnveden 15 och
Klöxhult 10:1
Ärendenummer KS 2019/10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1,
Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults kommun,
enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till en ny detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 har tagits
fram. Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan med
närhet till centrum.
Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten
från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra
bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten,
då befintlig detaljplan medger mycket begränsad användning för
bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har varit ute på
samråd 28 oktober – 18 november 2019. Synpunkterna från samrådet finns
redovisade och kommenterade i en samrådsredogörelse. Förslaget har funnits
tillgängligt för granskning under perioden 10 december 2019 – 13 januari 2020.
De synpunkter som inkom under granskningen finns redovisade och
kommenterade i ett granskningsutlåtande.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-02-25

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23
 Plankarta Finnveden 15 antagande daterad 2020-02-12
 Planbeskrivning Finnveden 15 antagande daterad 2020-02-12
 Samrådsredogörelse Finnveden 15 daterad 2020-02-12
 Granskningsutlåtande Finnveden15 daterat 2020-02-12
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-23
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för Finnveden 15 och
Klöxhult 10:1
Ärendenummer KS 2019/10

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till en ny detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1 har tagits
fram. Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan med
närhet till centrum.
Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten
från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra
bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten,
då befintlig detaljplan medger mycket begränsad användning för
bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.
Miljö- och byggnämnden gav 2018-03-26 § 29 miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1,
Älmhult, Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 196 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 196 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har varit ute på
samråd 28 oktober – 18 november 2019. Synpunkterna från samrådet finns
redovisade och kommenterade i en samrådsredogörelse. Förslaget har funnits
tillgängligt för granskning under perioden 10 december 2019 – 13 januari 2020.
De synpunkter som inkom under granskningen finns redovisade och
kommenterade i ett granskningsutlåtande. Förslag ska antas av
kommunstyrelsen.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
2020-01-23

2(2)

Beslutsunderlag
 Plankarta Finnveden 15 antagande daterad 2020-02-12
 Planbeskrivning Finnveden 15 antagande 2020-02-12
 Samrådsredogörelse Finnveden 15 2020-02-12
 Granskningsutlåtande Finnveden15 2020-02-12
 Tjänsteskrivelse 2020-01-23

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1,
Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver
upprättas för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults kommun,
enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Sökande
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Ärendenummer: 2019/10
2020-02-12
Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
0476-551 57
karin.wennberg@almhult.se

Detaljplan för
Finnveden 15 och Klöxhult 10:1
Älmhult,
Älmhults kommun

Planbeskrivning
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Detaljplan för

Finnveden 15 och Klöxhult 10:1

Älmhults kommun

Inledning
Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten från H (område
för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att för
Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, då befintlig detaljplan medger mycket
begränsad användning för bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.
Planområdet
Planområdet ligger i gamla Klöxhult vid Vallgatan och Göingegatan med närhet till centrum.
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Uppdrag

Miljö- och byggnämnden gav 2018-03-26 § 29 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, Älmhult, Älmhults
kommun.
2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner
från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 2018-11-15 fastställt i
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272).
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 196 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 § 196 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning enligt 5 kap 18 § PBL.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd 28
oktober – 18 november 2019. Planförslaget har funnits tillgängligt för granskning under
perioden 10 december 2019 – 13 januari 2020. Förslag ska antas av kommunstyrelsen.
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Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Planhandlingar
Planhandlingar
−
−
−
−
−

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats:
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.
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Planeringsförutsättningar
Översiktsplan
Det aktuella området, Finnveden 15 och Klöxhult 10:1, finns redovisat i översiktsplanen från
2016. Översiktsplanen säger oförändrad användning (inkl mindre förtätning) för området.
Planförslaget bedöms därmed förenligt med översiktsplanen.

Gällande detaljplaner

Finnveden 15
- Förslag till ändring av stadsplanen för kv: Ivarshöjd och Finnveden, i Älmhults köping,
Kronobergs län. Laga kraft 1971-03-24. Akt nr: 07-ÄLS-775.
Klöxhult 10:1
- Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Älmhults Köping i Kronobergs län.
Laga kraft 1957-11-25. Akt nr: 07-ÄLS-186.
Genomförandetid
Genomförandetiden på gällande detaljplaner har gått ut.
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Utsnitt från gällande detaljplan för Klöxhult 10:1 som för fastigheten
säger område för bostadsändamål sammanbyggt byggnadssätt, 2 våningar.

Utsnitt från gällande detaljplan för Finnveden 15 som för fastigheten
säger område för handelsändamål, byggnadshöjd 3 meter.

Plandata

Yta planområde: 3254 m² (Finnveden 15 utgör 953 m² och Klöxhult 10:1 utgör 2301 m²).
Markägare inom planområdet:
Finnveden 15: Privatägd
Klöxhult 10:1: Privatägd

7
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Pågående markanvändning

Finnveden 15
Fastigheten är idag bebyggd med en 1-vånings byggnad avsedd för handel.
Klöxhult 10:1
Fastigheten är idag bebyggd med ett friliggande småhus från 1926, i en våning med inredd
vind, samt tre komplementbyggnader, varav ett garage.

Natur och topografi

Finnveden 15
På större delen av fastigheten är marken flack och asfalterad.
Klöxhult 10:1
Marken är flack bortsett från en mindre kulle i sydvästra hörnet. Vegetationen består till
största delen av björkar, buskar och fruktträd.

Geotekniska förhållanden

Det saknas information om de geotekniska förhållandena inom planområdet. I angränsande
områden är de geotekniska förhållandena goda för byggnation.

Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd
Inga riksintressen eller andra områdes- och bebyggelseskydd berörs.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS).
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt Älmhults kommuns översiktliga bullerutredningen från 28 september 2015, är
planområdet inte bullerutsatt.
En trafikrapport för Vallgatan har tagits fram av Trafikia under november 2019. Där
uppmättes 441 passerande fordon per dygn. Hastigheten på omgivande gator är 40km/h.
Enligt Boverkets dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” tabell 2 ger 1000 fordon/dygn
en ekvivalent ljudnivå på 53dBA då hastigheten är 40km/h och avståndet till vägens mitt är 10
meter.
Dagens riktvärde för buller vid fasad är 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Därmed uppfylls
riktvärdena vid fasad även vid en ökning av passerande fordon.
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Radon
Planområdet är ett lågriskområde vad gäller radon.
Markföroreningar
Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad.
Området finns inte redovisat i länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden.
Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas.
Skred- och rasrisk
Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk.

Stads- och landskapsbild

Bostadsområde som består av en blandning av enfamiljshus på 1-2 våningar och
flerfamiljshus på 2 våningar.

Offentlig och kommersiell service

Skola f-6 och förskola finns i närheten (600m).
Offentlig och kommersiell service finns inom 1,5 km.

Gator och trafik

Planområdet ligger i ett befintligt bostadsområde som har ett välutvecklat vägnät som även
har god framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter.

Teknisk försörjning och ledningar

Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet.
Markförlagda kabelanläggningar och andra tekniska anläggningar finns förlagda inom
planområdet.
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Planförslaget
Föreslagen markanvändning
Användning av mark och vatten
Kvartersmark
Bostäder.
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Gata.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30%.
Prickmark = byggnader får inte uppföras (däremot parkeringsplatser)
Plusmark = komplementbyggnader får finnas.
Byggnadshöjd 7m, vilket kan motsvara två våningar. Höjden är anpassad efter befintlig
bebyggelse i området som är 1 - 2 våningar hög.
På plusmark där endast komplementbyggnader får uppföras är högsta totalhöjd för dessa
2,7 m.

Utförande
Källare får inte finnas då det i området finns risk för översvämning.
Detta gäller vid nybyggnation. Befintliga källare får finnas kvar.
Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas på grund av komplicerad trafiksituation med trevägssamt fyrvägskorsning.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
10
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Gator och trafik
Parkering
Parkeringsbehovet och hur detta löses, hanteras i bygglovet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till befintligt kommunalt VA-nät.
Dagvattenhantering
Dagvattnet tas omhand av befintligt dagvattensystem som leder dagvattnet söderut mot
Snapphanevägen där en översvämningsyta finns.
System för dränering av husgrunder ska anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske.
Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så att tillräckligt skydd erhålls i förhållande till
dämningsnivå. Höjdsättning av färdigt golv hanteras i bygglovsprocessen.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ska lösas inom fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.
El och elektroniska kommunikationer
Nybyggnation kan anslutas till befintligt system.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området.
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Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Ställningstagande
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra
betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas.

Konsekvenser för natur och vattenområden
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormer finns för luft och vatten.
Bedömning
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln och för Älmhultsåsen.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara
miljökvalitetsnormerna då planområdet är litet (3254 m²) i förhållande till påverkansområdet.
Eftersom det inte kommer att bli någon större tyngdökning på jordmassorna bedöms inte de
hydrogeologiska förhållandena att förändras. Planen bedöms inte ge några ökade föroreningar
i förhållande till den ändrade användningen från handel till bostäder.
Status och miljöproblem för sjön Möckeln
Status idag
Ekologisk
Måttlig
Kemisk
Uppnår ej god
Kemisk
God
(exklusive
kvicksilver)
Status och miljöproblem för Älmhultsåsen
Status idag
Kemisk status God
Kvantitativ
God
status

Kvalitetskrav
God 2021
God 2021
God 2021

Kvalitetskrav
God 2021
God 2021

Fastighetskonsekvenser

Förutsättningarna för befintligt servitut ändras inte.
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Beskrivning av genomförandet
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren.
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Genomförandeavtal
Exploateringsavtal ska inte upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor

Möjligheter finns att förändra fastighetsindelningen genom exempelvis avstyckning. Ansökan
om fastighetsbildning sker till lantmäterimyndigheten av fastighetsägaren.
Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet
Ekonomiska
Inom planområdet
Finnveden 15
nej
Klöxhult 10:1
nej
Utanför
planområdet
Blåklinten 6
nej
Finnveden 14
nej
Finnveden 5
nej
Gärdet 3
nej
Ivarshöjd 10
nej
Ivarshöjd 2
nej
Klöxhult 3:1
nej
Sunnerbo 1
nej
Sunnerbo 3
nej
Sunnerbo 4
nej

Fastighetsrättsliga

Tekniska

nej
nej

nej
nej

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
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Ekonomiska frågor

Ägarna till fastigheterna Finnveden 15 samt Klöxhult 10:1 står för samtliga kostnader i
samband med framtagandet samt genomförandet av detaljplanen.
Eventuellt skydd eller flytt av befintliga markförlagda kabelanläggningar eller andra
befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av den part som initierar åtgärden.

Tekniska frågor
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid.

Medverkande

I arbetet med att ta fram detaljplanen har kommunledningsförvaltningen, tekniska
förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen medverkat.
Kommunledningsförvaltningen
12 februari 2020
Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Bilaga

Bedömning av miljöpåverkan
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska göras.
Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) göras.
Undersökning
Detaljplan för XXXX
Riksintressen

Berörs
ej

x
x
x
x

Naturreservat
Natura 2000
Biotopskydd

x
x
x

Kronobergs natur
Ängs- och hagmarksinv.
Våtmarksinventering
Sumpskogsinventering
Nyckelbiotopsinventering
Växt- och djurliv
Strandskydd

x
x
x
x
x
x
x

Natur

Påverkan på vatten
Grundvatten
Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten

Kulturmiljö samt stadsoch landskapsbild
Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö
Landskapsbild
Stads- och bebyggelsebild

Hushållning

x
x
x

x
x
x

x

x
x

Befintlig infrastruktur
Mark och vatten

x
x

Buller
Föroreningar luft, mark,
vatten
Lukt

x
x

Hälsa

Kommentarer

Ingen Liten Måttlig Stor

Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljövård
Kommunikationer

Naturvårdsintressen

Påverkan

x
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Radon
Strålning
Kraftledningar

x
x
x

Säkerhet

Trafik
Explosion
Översvämning
Ras och skred
Trygghet

x
x
x

Miljö

Miljökvalitetsnormer luft
Miljökvalitetsnormer vatten
Miljömål
Hållbar utveckling
Förorenad mark
Avfall över tid
Avfall under byggtiden

Övrigt

Mellankommunala frågor

Samlad bedömning

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Kommunens bedömning
Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver inte upprättas.
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Ärendenummer: 2019/10
2020-02-12
Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
0476-551 57
karin.wennberg@almhult.se

Detaljplan för
Finnveden 15 och Klöxhult 10:1
Älmhult,
Älmhults kommun

Granskningsutlåtande
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2020-02-12

Detaljplan för

Finnveden 15 och Klöxhult 10:1

Älmhults kommun

Granskningsutlåtande
Planprocessen

Förslag till detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 28 oktober – 18 november
2019. Synpunkterna från samrådet finns redovisade och kommenterade i en
samrådsredogörelse. Under tiden 10 december 2019 – 13 januari 2020 har detaljplanen funnits
tillgänglig för granskning. De synpunkter som inkom från granskningen finns redovisade och
kommenterade i detta granskningsutlåtande. Detaljplanen hanteras med standardförfarande
och kommunstyrelsen antar detaljplanen.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av fastigheten från H (område
för handelsändamål) till B (bostäder) för att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att för
Klöxhult 10:1 utöka byggrätten inom fastigheten, då befintlig detaljplan medger mycket
begränsad användning för bostadsändamål med stor andel prickad mark som ej får bebyggas.

Förändringar i detaljplanen
På plankartan
I planbeskrivningen
Utan synpunkter

Med synpunkter

- Inga förändringar
- Text angående genomförandeavtal har lagts till.
-

Länsstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Räddningstjänsten
Trafikverket
E.ON gasol

- Lantmäteriet
2
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Lantmäteriet

Kommunstyrelsens kommentar:
Text angående genomförandeavtal har lagts till i planbeskrivningen.
Ledningsrätt ska ej bildas.

3
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Kvarstående synpunkter

Följande sakägare har lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i detaljplanen. Dessa
kommer att få meddelande om hur detaljplanen kan överklagas när detaljplanen är antagen
och justerad. Detaljplanen beräknas antas den 10 mars 2020 av kommunstyrelsen.
- Finnveden 14
Kommunledningsförvaltningen
2020-02-12
Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ärendenummer: 2019/10
2019-12-05
Kommunledningsförvaltningen
Karin Wennberg
0476-551 57
karin.wennberg@almhult.se

Detaljplan för
Finnveden 15 och Klöxhult 10:1
Älmhult,
Älmhults kommun

Samrådsredogörelse
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2019-12-05

Innehållsförteckning
Planprocessen ....................................................................................... 2
Planens syfte och huvuddrag ................................................................ 2
Förändringar i detaljplanen ................................................................... 3
Yttranden .............................................................................................. 4
Myndigheter .......................................................................................... 5
Länsstyrelsen...................................................................................... 5
Trafikverket...................................................................................... 10
Lantmäteriet ..................................................................................... 11
Kommunala nämnder och förvaltningar ............................................. 12
Räddningstjänsten ............................................................................ 12
Miljö- och byggnämnden ................................................................. 13
Företag och organisationer ................................................................. 14
E.ON Energidistribution AB............................................................ 14
E.ON Gasol Sverige AB .................................................................. 16
Telia Company AB .......................................................................... 18
Telenor ............................................................................................. 20
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Fastighetsägare till fastigheten Finnveden 14 .................................. 21

Planprocessen
Förslag till ny detaljplan har varit ute på samråd 28 oktober – 18
november 2019. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i
den här samrådsredogörelsen. Efter samrådet kommer detaljplanen
finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas av
kommunstyrelsen. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att för Finnveden 15 ändra användningen av
fastigheten från H (område för handelsändamål) till B (bostäder) för
att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att för Klöxhult 10:1 utöka
byggrätten inom fastigheten, då befintlig detaljplan medger mycket
begränsad användning för bostadsändamål med stor andel prickad
mark som ej får bebyggas.
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Förändringar i detaljplanen
På plankartan
-

Planområdet utökas med 2 meter allmän plats utanför
utfartsförbudet.
Högsta totalhöjd för komplementbyggnader på korsmark ändras
från 3 meter till 2,7 meter.
Prickmarken på Klöxhult 10:1 anpassas efter befintlig bebyggelse.
Plankartan kompletteras med upplysningstext angående servitut.

I planbeskrivningen
-

-

-

-

-

Fornlämningar: Planbeskrivningen kompletteras med följande text
”Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt
fornminnesregistret (FMIS). Om fornlämningar påträffas i
samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.”
Buller: Ett förtydligande av hur man kommit fram till att gällande
riktvärden för buller uppnås, läggs till i planbeskrivningen. Det
tydliggörs även vilka nivåer bullervärdena ligger på samt marginal
till riktvärdet.
Radon: Kartan plockas bort och texten ändras till ”Planområdet är
ett lågriskområde vad gäller radon.”
Markföroreningar: Planbeskrivningen kompletteras med följande
text ”Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
ska tillsynsmyndighet genast underrättas.”
Teknisk försörjning och ledningar: Planbeskrivningen
kompletteras med upplysning om att markförlagda ledningar finns
inom planområdet samt att
Dagvattenhantering: Hanteringen av dagvatten i området
förtydligas i planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer: En motivering till varför bedömningen att
ett genomförande av detaljplanen inte försvårar möjligheterna att
klara miljökvalitetsnormerna för Möckeln och Älmhultsåsen har
lagts till i planbeskrivningen.
Ekonomiska frågor: Planbeskrivningen kompletteras med följande
text: Skydd eller flytt av befintliga markförlagda
kabelanläggningar ska bekostas av den part som initierar
åtgärden.
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Yttranden
Utan synpunkter
- Trafikverket
- Älmhults kommuns räddningstjänst
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun
Med synpunkter
- Länsstyrelsen
- Lantmäteriet
- E.ON Energidistribution AB
- E.ON Gasol Sverige AB
- Telia Company AB
- Telenor
- Finnveden 14
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Myndigheter
Länsstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Buller: Ett förtydligande av hur man kommit fram till att gällande
riktvärden för buller uppnås läggs till i planbeskrivningen. Det
tydliggörs även vilka nivåer bullervärdena ligger på samt marginal
till riktvärdet.
Radon: Då planområdet är ett lågriskområde vad gäller radon
plockas kartan bort och texten i planbeskrivningen ändras till
”Planområdet är ett lågriskområde vad gäller radon.”
VA, Dagvattenhantering: Hanteringen av dagvatten i området
förtydligas i planbeskrivningen.
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken: Planbeskrivningen
kompletteras med följande text: ”Om det på en fastighet upptäcks en
förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas.”
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen: Planbeskrivningen
kompletteras med följande text: ” Inga kända fornlämningar finns
inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS).
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt
ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan
dröjsmål.”
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken: En motivering till varför
bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte försvårar
möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för Möckeln och
Älmhultsåsen har lagts till i planbeskrivningen.
9
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Trafikverket
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Lantmäteriet

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planområdet utökas med 2 meter allmän plats utanför utfartsförbudet.
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Kommunala nämnder och förvaltningar
Räddningstjänsten
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Miljö- och byggnämnden
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Företag och organisationer
E.ON Energidistribution AB
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning angående
markförlagda ledningar.
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E.ON Gasol Sverige AB
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Distributionsledningen ligger utanför planområdet och kommer inte
att påverkas vid genomförandet av planen.
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Telia Company AB
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning angående
markförlagda kabelanläggningar.
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Telenor

Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning angående befintliga
tekniska anläggningar.
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Privatpersoner
Fastighetsägare till fastigheten Finnveden 14
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Kommunledningsförvaltningens kommentar:
Förutsättningarna för befintligt servitut ändras inte, vilket införs i
planbeskrivningen. Upplysning angående servitut förs in på
plankartan.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är lämpligt med
bebyggelse även mot Finnveden 14. För att ta hänsyn till angränsande
fastigheter har en remsa på 4 meter, mot Finnveden 14 och 5,
begränsats med korsmark som endast medger komplementbyggnader
till en totalhöjd av 2,7 meter.
22
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Kommunledningsförvaltningen
2019-12-05
Karin Wennberg
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20 Östra Esplanaden-projektuppdrag
Ärendenummer KS 2020/9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen upprätta projektförslag till Östra
Esplanaden, Älmhult, Älmhults kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att politiken ska involveras i processen på
lämpligt sätt.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingen av östra delen av Älmhult med nya stadsdelar samt omvandlingen
av ”Älmhults handelsplats” från ren handel till aktivitets- och innovationscenter
påverkar stadsstrukturen, rörelsemönstret och områdeskaraktären.
För att få en bra helhet och fungerande struktur behövs det bra förbindelse
mellan olika stadsdelar. Östra Esplanaden är en viktig förbindelse mot Älmhults
östra del men framförallt mellan ”Älmhults handelsplats” och Älmhults centrum.
För att sträckan ska upplevas kortare och trevligare behöver Östra Esplanaden
ändra karaktär från gata till promenad- och/eller upplevelsestråk.
Det är angeläget att starta upp projektet för Östra Esplanaden parallellt med
detaljplanändringen för Köpmannen 1 och 2 ”Älmhults handelsplats”.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31
 Projekt PM Östra Esplanaden daterad 2020-02-10

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att politiken involveras i processen på lämpligt
sätt.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag
och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020

2020-01-31
Kommunledningsförvaltningen
Arpine Minasyan
arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Östra Esplanaden
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingen av östra delen av Älmhult med nya stadsdelar samt omvandlingen
av ”Älmhults handelsplats” från ren handel till aktivitets- och innovationscenter
påverkar stadsstrukturen, rörelsemönstret och områdeskaraktären.
För att få en bra helhet och fungerande struktur behövs det bra förbindelse
mellan olika stadsdelar. Östra Esplanaden är en viktig förbindelse mot Älmhults
östra del men framförallt mellan ”Älmhults handelsplats” och Älmhults centrum.
För att sträckan ska upplevas kortare och trevligare behöver Östra Esplanaden
ändra karaktär från gata till promenad- och/eller upplevelsestråk.
Med storsatsningar på ”Älmhults handelsplats” och karaktärsändringen av
området som ett aktivitets- och innovationscenter lyftes frågan om
ombyggnation av Östra Esplanaden på nytt och har fått större vikt. Ingka Centres
Services AB (Ingka Centres) och IKEA Älmhult AB (Inter IKEA) har visat
intresse av projektet och vill medverka.
Det är angeläget att starta upp projektet för Östra Esplanaden parallellt med
detaljplanändringen för Köpmannen 1 och 2 ”Älmhults handelsplats”. Det finns
medel (2 473 000 kronor) avsatta till investeringsprojekt Ö Esplanaden träd och
belysning (Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 § 221 Omfördelning
investeringsmedel för tilläggsbudget 2019-tekniska nämnden). Boverket gav
bidrag om 270 150 kronor för projektet Allé Östra Esplanaden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31
 Projekt PM Östra Esplanaden daterad 2020-02-10

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen upprätta projektförslag till Östra
Esplanaden, Älmhult, Älmhults kommun.
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Arpine Minasyan

Susann Pettersson

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen
Arpine Minasyan
0746 55154
Arpine.minasya@almhult.se

Östra Esplanaden
Projekt PM
Utvecklingen av östra delen av Älmhult med nya stadsdelar som Hagabo och
kommande Furulund samt omvandlingen av ”Älmhults handelsplats” från ren
handel till aktivitets- och innovationscenter kommer att påverka stadsstrukturen,
rörelsemönstret och områdeskaraktären.
För att få en bra helhet och fungerande struktur behövs det bra förbindelser i
form av grönstruktur, gång och cykelvägar samt möjligheter till kollektivtrafik.
Östra Esplanaden är en viktig förbindelse mellan Älmhults östra del
inkluderande ”Älmhults handelsplats” och Älmhults centrum (Stortorget,
stationen och Ikeas museum).
Med storsatsningar på ”Älmhults handelsplats” och karaktärsändringen av
området som en aktivitets- och innovationscenter lyftes frågan om
ombyggnation av Östra Esplanaden på nytt och har fått större vikt.
För att sträckan ska upplevas kortare och trevligare behöver Östra Esplanaden
ändra karaktären från enbart gata till ett stråk som kan hantera olika trafikslag
samtidigt som upplevelser behöver inrymmas. Det krävs insatser som aktiviteter
på vägen, platsbildningar i form av till exempel mötesplatser och konst. Det
behovs trygga kopplingar till områdena (bostadskvarteren, Haganäsparken mm)
på båda sidor av Östra Esplanaden, förtydligande och förbättring av
trafiksituationen i början (framför Björkparken) och i slutet (vid Handelsplatsen)
av Östra Esplanaden med mera. Helhetstanken kopplad till stadsstrukturen och
stadsbilden kommer att vara viktigt att beakta i projektet.
De förslag som redovisats i utredningen kring Kamprads stråk kommer att tas
hänsyn till i projektet. Förslag på omfattning och konkreta åtgärder tas fram
inom ramen för projektet. Projektet redovisas i kommunstyrelsen som sedan
fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.
En ombyggnation av Östra Esplanaden kommer även att medföra att
attraktiviteten för bostadsområdena längs med Östra Esplanaden ökar. Förtätning
av bostadsområdena medför att en del av gröna innegårdar tas i anspråk. Östra
Esplanaden kan komplettera funktioner som lek, rörelse och grönska.
Ökad rörelse genom centrum aktiverar området. Som följd av detta gynnas
restauranger, handel service mm.
Ingka Centres Services AB (Ingka Centres) och IKEA Älmhult AB (Inter IKEA)
har visat intresse för projektet och vill medverka.
Ingka Centres Services AB har ansökt om planändring för kvarteren Köpmannen
1 och 2 för att utöka användningen och omvandla området från ren handelsplats
till aktivitets- och innovationscenter. Det är angeläget att starta projektet för
Östra Esplanaden parallellt med detaljplanändringen för Köpmannen 1 och 2
”Älmhults handelsplats” eftersom vissa frågor rör de olika områdena och kan
hanteras samtidigt som till exempel trafik- och säkerhetsfrågor, gestaltning,
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Östra Esplanadens anslutning till Köpmannen 2 ”Älmhults handelsplats” med
mera och blir kostnads- och tidseffektiva. Samtidigt kan ombyggnationen av
Östra Esplanaden ske under samma tidshorisont som nya satsningar på
Köpmannen 1 och 2. Detta kan resultera till ett attraktivt och upplevelsemässigt
kort stråk mellan centrum och ”Älmhults handelsplats” när nya
aktivitetsbyggnader har kommit på plats.
Tekniska nämnden har fått medel (2 473 000 kronor) avsatta till
investeringsprojekt Ö Esplanaden träd och belysning (Kommunfullmäktiges
beslut 2019-12-16 § 221 Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget
2019-tekniska nämnden). Avsatta meden ska användas för utbyte av döda och
dåliga träd längs Östra Esplanaden. Eftersom belysningskablarna ligger i marken
där träden ska planteras och är gamla föreslås att kablarna och
belysningsstolparna byts ut samtidigt. I projektet ingår även viss ombyggnad för
att anpassa gatan till dagens förutsättningar. Tekniska förvaltningen har sökt
bidrag ”för grönare städer” hos Boverket och blivit beviljad bidrag om 270 150
kronor för projektet Allé Östra Esplanaden. Dessa pengar fås om kommunen har
ytterligare medel att tillsätta i projektet.
Åtgärderna med trädplantering och belysning som kommer att göras under 2020
måste integreras i projektet, därför är det viktigt att få en tydlig bild för helheten
och få ett beslut om ”strukturplan och konceptutformning” innan åtgärderna
genomförs. Detaljutformningen och genomförandet av detaljutformningen kan
delas i etapper.

Projektplanering
Arbetsgrupp
Planeringsavdelning
Tekniska förvaltning
Referensgrupp
Kommun (samtliga förvaltningar)
Ikea AB (Ingka)
Ikea Älmhults AB (Inter Ikea)
Centrumgruppen
Fastighetsägare
Medborgare
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Etapp 1, Strukturplan för Östra Esplanaden
Förstudie
vinter/vår 2020
• Strategi
• Strukturanalys
• Strukturplan
• Information till KS
och TN
• April 2020, TN
genomförandebeslut för
trädplantering och
belysning
(investeringsmedel
är beviljad)
• Beställning av träd

Planering /
projektering
vår/sommar 2020
• Konceptutformning
• Projektering av
"Strukturplan"
• KS Genomförandebeslut för
strukturplan
• TN
Genomförandebeslut (medel för
investering och
drift)

Genomförandet av
strukturplan
höst 2020/vår 2021
• Trädallé och
belysning
• Gatustruktur
• Korsningar

Etapp 2
Detaljutformning av Östra Esplanaden
Kan delas i flera etapper

Detaljutformning
2021/2022/2023
• Del 1
• Del 2
• Del 3

Projektering
2021/2022/2023
• Del 1
• Del 2
• Del 3

Genomförande
2022/2023/2024
• Del 1
• Del 2
• Del 3

Etapp 3
Östra Esplanaden bör vara ett levande projekt där alla har plats och delar det gemensamma rummet.
Här möts människor, skapar tillfällig konst, har aktiviteter och är delaktiga.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21 Ny F-6 skola Paradiset etapp 3 - modullösning
under övergångsperiod - svar på återremiss
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000
kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000
kronor för år 2020.
2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”)
som tilldelats kommunen.
3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti
2022.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till
kommunledningsförvaltningen som har inkommit med förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att finansiering sker genom extra generella
statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) som tilldelats kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag
och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3,
modullösning under övergångsperiod återremiss
gällande hantering driftskostnader
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti
2022.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till
kommunledningsförvaltningen som härmed återkommer med nytt förslag.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ökade driftskostnader består av
följande:
-

Hyreskostnad för moduler som uppgår till ca 5 Mkr per år.
Kostnader för städning av lokalerna, el etc. om ca 1,7 mkr per år.
Kapitaltjänstkostnader om ca 3 mkr per år som uppstår av redan fattat
investeringsbeslut KF 2019-12-16 § 258.
Kostnader för yttre skötsel samt ökade kostnader för måltidshantering om ca
1,3 mkr per år.

Detta innebär att utbildningsnämnden behöver tillföras ett tillfälligt anslag om
4,65 mkr för halvåret 2020 och tekniska nämnden behöver tillföras ett tillfälligt
anslag om 850 tkr för halvåret 2020 för att kompenseras för ökade
driftskostnader.
Gällande de ökade kostnaderna för åren 2021 samt 2022 föreslår
kommunledningsförvaltningen att frågan hänskjuts till budgetprocessen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 4,65 mkr år 2020 samt att
besluta att tilldela tekniska nämnden ett tillfälligt driftsanslag om 850 tkr för
år 2020. Finansieras genom omföring av 1,5 mkr kommunstyrelsen
strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom framtidskonto
övergripande.
2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att
hantera övriga äskande i budgetprocess 2021.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 258 Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3
- modullösning under övergångsperiod
Ärendenummer KS 2018/136

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att uppföra moduler för
skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans skolområde. Modulerna ska tas
i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på plats till dess att ny skola är
färdigställd på Paradiset etapp 3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska nämnden ett
investeringsanslag för moduler om 8 350 000 kronor, som finansieras genom
upplåning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela utbildningsnämnden ett
investeringsanslag för inventarier till skolan om 4 820 000 kronor, som
finansieras genom upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
4. Kommunstyrelsen återremitterar punkt 4 och 5 i
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut för analys av fördelningen
av driftskostnader mellan utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Enligt den ursprungliga planeringen skulle skolan stå klar till
augusti 2021 men projektet har blivit försenat. Skola på Paradiset etapp 3
beräknas nu stå klar att tas i bruk augusti 2022.
Volymen av elever i grundskolan har ökat i snabbare takt än förväntat vilket
innebär att skolverksamheten är i behov av ökade lokalvolymer redan till
höstterminen 2020. Utifrån detta föreslås att en lösning med en tillfällig
modulskola som står klar att tas i bruk till höstterminen 2020. Modulerna
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

placeras inom Haganässkolans område för att nyttja befintliga resurser i form av
idrottshall och kök inom området.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med följande förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att uppföra moduler för
skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans skolområde. Modulerna ska tas
i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på plats till dess att ny skola är
färdigställd på Paradiset etapp 3.
2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden ett investeringsanslag för
moduler om 8,35 mkr, som finansieras genom upplåning
3. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden ett investeringsanslag för
inventarier till skolan om 4,82 mkr, som finansieras genom upplåning
4. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag
om 5,5 mkr år 2020 som finansieras genom omföring av anslaget, 1,5 mkr
kommunstyrelsen strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom
framtidskonto övergripande.
5. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att hantera övriga äskande
i budgetprocess 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) förslår att punkt 4 och 5 i kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut återremitteras för analys av fördelningen av driftskostnader
mellan utbildningsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag avseende punkt 1–3 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C)
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3,
modullösning under övergångsperiod
Ärendenummer KS 2018/136

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver
färdigställas. Enligt den ursprungliga planeringen skulle skolan stå klar till
augusti 2021 men projektet har blivit försenat. Skola på Paradiset etapp 3
beräknas nu stå klar att tas i bruk augusti 2022.
Volymen av elever i grundskolan har ökat i snabbare takt än förväntat vilket
innebär att skolverksamheten är i behov av ökade lokalvolymer redan till
höstterminen 2020.
Därför föreslås att en lösning med en tillfällig modulskola tillskapas som står
klar att tas i bruk till höstterminen 2020. Modulerna placeras inom
Haganässkolans område för att nyttja befintliga resurser i form av idrottshall och
kök inom området.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 212 om att upphäva beslut 201906-24, § 111 uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult. Kommunfullmäktige
beslutade även att uppdra till tekniska nämnden att upphandla ny F-6 skola i
Paradiset etapp 3 med färdigställande maj 2022.
Volymen av elever i grundskolan har ökat i snabbare takt än förväntat vilket
innebär att skolverksamheten är i behov av fler lokaler redan till höstterminen
2020.
Kommunledningsförvaltningen har samverkat med tekniska förvaltningen samt
utbildningsförvaltningen kring frågan och mot bakgrund av ovan angivna
förutsättningar föreslår kommunledningsförvaltningen att en tillfällig
lokallösning tillskapas genom uppförande av en modulskola och att denna
placeras inom Haganässkolans skolområde. Det är den mest effektiva lösningen
då befintliga resurser i form av idrottshall och kök inom området kan nyttjas.
Den totala storleken på modulskolan är beräknad att kunna inrymma ca 350
elever (2 paralleller innebärande 16 lektionssalar) vilket är tillräckligt för att
tillgodose behoven fram till dess att ny färdig skola står på plats. Den tillfälliga
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lokallösningen innefattar också att bussning av vissa elevgrupper kommer att ske
från Älmhults centralort till Ryfors skola enligt tidigare prövad modell.
Lösningen som förordas av utbildningsförvaltningen innebär att eleverna som
idag går på den svenskspråkiga delen av Elmeskolan flyttar över till den
tillfälliga modulskolan. Detta innebär att Internationella skolan inte begränsas
tillväxtmässigt samtidigt som den svenskspråkiga delen av Elmeskolan får
lokaler i tillräcklig omfattning. Det är av strategisk betydelse för Älmhults
kommun.
Den ökade driftskostnaden för skolans verksamhet gällande personella resurser
(lärare och administrativ personal) blir med denna lösning ringa då dagens
befintliga personal flyttas över till den tillfälliga modulskolan. Den enda
ökningen av personella resurser blir då den organiska ökningen kopplad till
befolkningsökning och därmed det ökade elevantalet. Denna ökning föreligger
oberoende av tillfällig modulskola.
Totalt krävs investeringar om 8,35 Mkr för att etablera modulerna. Detta är
fördelat enligt följande:
-

Etableringskostnad 3,4 Mkr
Avetablering 1,5 Mkr
Byggherrekostnad 0,6 Mkr
El-anslutning 0,2 Mkr
VA-anslutning 1,1 Mkr
Schaktarbeten 1,5 Mkr
Fiberanslutning 50 tkr

Avskrivningstid för ovan investeringar motsvarar den tid som modulerna nyttjas.
Under förutsättning att modulerna nyttjas under 3 år så genereras en årlig
avskrivning om ca 2,8 mkr.
För att utrusta modulerna för skolans ändamål krävs investeringar om 4,82 Mkr i
inventarier och utrustning. Inventarier och utrustning som köps in för att nyttjas i
den modulskolan kommer att användas i den nya skolan på Paradiset etapp 3,
vilket reducerar utgiften för inköp av inventarier till skolan i motsvarande mån.
Den årliga hyreskostnaden för modulerna uppgår till ca 5 Mkr per år.
Ökade driftskostnader bestående i städning av lokaler, yttre skötsel, el, hantering
av mat till matsal uppgår till ca 3 Mkr per år.
Sammanfattningsvis föreligger en total investeringsutgift om 13,17 Mkr och en
ökad årlig driftskostnad om ca 11 Mkr. Halvårseffekt 5,5 mkr (år 2020).

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden
att uppföra moduler för skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans
skolområde. Modulerna ska tas i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på
plats till dess att ny skola är färdigställd på Paradiset etapp 3.
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska
nämnden ett investeringsanslag för moduler om 8,35 mkr, som finansieras
genom upplåning
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
utbildningsnämnden ett investeringsanslag för inventarier till skolan om 4,82
mkr, som finansieras genom upplåning
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela
utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 5,5 mkr år 2020 som
finansieras genom omföring av anslaget, 1,5 mkr kommunstyrelsen
strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom framtidskonto
övergripande.
5. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att hantera övriga äskande
i budgetprocess 2021.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 8 Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020
Ärendenummer TN 2019/50

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:


Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till
justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from
2020-04-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21
 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20
 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt
 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med
förbränningsskatt
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Södra Smålands Avfall och Miljö
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-01-21
Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll
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Tekniska nämnden

Justering av renhållningstaxa 2020
Ärendenummer TN 2019/50

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21
 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20
 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt
 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med
förbränningsskatt

Ärendeberedning
Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning. Förslaget är en del av
budgetpropositionen 2020. Förslaget ingår också i januariavtalet, som är en
sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet och Liberalerna.
Beslutet innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som
kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton
avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.
Skatten på avfallsförbränning innebär ökade kostnader för SSAM avseende
Älmhults kommun om 393 tkr.
Mängderna brännbart avfall från hushållen beräknas minska under nästa år pga.
införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar och ett
mål har beslutats om minskning av brännbart grovavfall från
återvinningscentralerna under 2020. Kostnadsökningen är justerad för dessa
minskade mängder rest- och grovavfall från hushåll under 2020.
Kostnadsökningen som skatten ger upphov till klarar vi inte av att hantera inom
befintlig intäktsram, särskilt med tanke på konjunkturläget med vikande intäkter
på försäljning av skrot, wellpapp mm samt minskande mängder
verksamhetsavfall.
Därför föreslås en justering av taxan fr om april 2020 med exempel enligt
tabellen nedan.
I bilagt taxeförslag är ändrade avgifter markerade i gult.
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Älmhult
Grundavgift Villa före skatt

1144

Grundavgift villa efter skatt

1160

Ökning grundavgift pga
skatten

16

Ökad hämtavgift villa

19

Total ökning Villa

35

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:


Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till
justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from
2020-04-01.

Matilda Dunfjäll

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Södra Smålands Avfall och Miljö
För åtgärd
Kommunstyrelsen

86

1(9)

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2020
Gäller from 2020-04-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 75 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

715 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

1160 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1015 per byggnad

Fritidshus

1020 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets
fastighetstaxering (typkod) är bebodd eller nyttjad för verksamhet. För
byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt tre eller fler
lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill grundavgift
för antal lägenheter i byggnaden. För radhus/kedjehus där respektive lägenhet
ägs av respektive hushåll erlägger varje hushåll grundavgift för byggnad med
upp till två lägenheter.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.
B

Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus
Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållares placering
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon.
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).
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-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av
kärl ansvarar abonnenten för.
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning
under fritidssäsongen)
Taxa nedan gäller from att hushåll erbjudits Fastighetsnära hämtning, fram
tills dess gäller taxor enligt bilaga A. För övergångstaxor gäller att kärl ska
vara placerat vid tomtgräns.
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 tömningar
per år
Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år
(kräver fyrfacksabonnemang)
Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat
avfall
Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat
avfall
Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar
Fritidshus -Extra 190 l kärl blöjor 10 tömningar
(kräver fyrfacksabonnemang)
Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat avfall
Fritidshus 370 l kärl 10 tömningar osorterat avfall
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3013
2740
1103
4119
4871
1920
566
2179
2589
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I total taxa ovan ingår grundavgift
Möjlighet finns att välja 240 l kärl för fyrfack i de fall där 370 l kärl ej får
plats. Avgift är densamma som för 370 l kärl.
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 515 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl.
Vid särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning
inom 15 m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB,
längre dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver
avgift för dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med
antal årshämtningar.
Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering
av matavfallet i köket.
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per
abonnent.
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.
I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig
kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
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-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att klara
matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten automatiskt
till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr per
tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift om
300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning av kärl utgår avgift om 300 kr
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-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Grundavgifter tillkommer

Total taxa kr per
år inkl moms
4228

Bottentömmande behållare
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg
för behandlingskostnad per tömning enligt tabell nedan:
Behållare

Behandlingskostnad
per tömning

Matavfall max 500 l

48

Matavfall max 1000 l

89

Restavfall max 3000 l

243

Restavfall max 5000 l

340

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra
tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

LATRIN
Taxor se bilaga A
Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten.
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort
och medge hantering med hjulförsedd kärra.
För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt
abonnemang.
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3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
Hämtning från badplatser, fritidsområden, byggnadsplatser och tillfälliga
arrangemang debiteras efter budningstaxa.
Avgift för Grovavfallshämtning
Mot avgift om 260 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 50 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad vecka på fast dag i veckan. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 100 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet. Förpackningar med farligt avfall skall i
sin tur vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de
väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället. Avfallslämnare i
villafastighet håller själv med lämplig behållare. Behållare med farligt avfall
skall inför hämtning vara placerad på överenskommet ställe på
villafastighetens tomt.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
med samma intervall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan
annonserad hämtdag.
Per tillfälle hämtas max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en
papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen
cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan läckage, ska vara uppmärkta
med tydligt läsbart innehåll.

4.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1650 kr
2080 kr
3400 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
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tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym,
avgift per tank enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

2100 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per
avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3

1540 kr
2240 kr
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Volym upp till 4 m3

3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
5. Trädgårdsavfall i kärl
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 750 kr. För
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A.
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.
6.
6.1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avbrott och ändringar
Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.

6.2

Ersättning
Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas inte
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte debiterat
belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer
för fakturering och kravverksamhet.

6.3

Ändring av abonnemang
Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

6.4

Ändringsavgift
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Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle.
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.
6.5

Avgiftsskyldighet
I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

6.6

Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger Södra Smålands avfall och
miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för behållare som inte förekommer i
taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de
förutsättningar som taxan grundats på.

6.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

6.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
Om staten beslutar om införande av sk förbränningsskatt, så ges Södra
Smålands avfall och miljö AB bemyndigande att fatta beslut om justering av
renhållningstaxan motsvarande kostnad för förbränningsskatten.
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Avfallstyp

Område

Beskrivning

Antal
Kärlstorlek tömningar
liter
per år

Latrin
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall

A-område
A och B-område
A-område
A-område
A och B-område
A-område
A-område
A och B-område
A-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

C-område

Latrintömning Varannan vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Varje vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Var 4:e vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45
liter
Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl
45 liter
Container 8 kbm 2 ggr per vecka
Container 8 kbm var 14:de dag
Container 8 kbm 1 ggr per vecka
Container 6 kbm 2 ggr per vecka
Container 6 kbm var 14:de dag
Container 6 kbm 1 ggr per vecka
Container 3 kbm 2 ggr per vecka
Container 3 kbm var 14:de dag
Container 3 kbm 1 ggr per vecka
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 660 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
660 liter
Sophämtning Diö båthamn, Åsen Varje
vecka, sommar Kärl-3 660 liter

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 660 liter

600

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 660 liter

Hushållsavfall

A-område

Hushållsavfall

A-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

Latrin
Latrin
Latrin
Latrin

Dragavstånd Taxekod
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Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

40

12 0-5 m

ÄLFLAT10

Behållare och år

2060

4100

40

22 0-5 m

ÄLFLAT20

Behållare och år

4121

7516

40

5 0-5 m

ÄLFLAT5

Behållare och år

1033

1708

40

13 0-5 m

ÄLHLAT13

Behållare och år

1498

4441

ÄLHLAT26
ÄLH08C104K
ÄLH08C26K
ÄLH08C52K
ÄLH06C104K
ÄLH06C26K
ÄLH06C52K
ÄLH03C104K
ÄLH03C26K
ÄLH03C52K

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

2990
116910
31293
59830
92950
24908
47589
58981
16024
30345

40
8000
8000
8000
6000
6000
6000
3000
3000
3000

26
104
26
52
104
26
52
104
26
52

0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m
0-5 m

Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa

8882
127555
33858
65090
102323
27174
52224
67974
18212
34799

600

12 0-5 m

ÄLFC600K10A

Behållare och år

3561 Övergångstaxa

1345

600

20 0-5 m

ÄLFC600K20A

Behållare och år

7120 Övergångstaxa

2096

600

22 21-40 m

ÄLFDIÖ600K20C

Behållare och år

1018 Övergångstaxa

2283

104 0-5 m

ÄLHN600K104A

Behållare och år

17432 Övergångstaxa

9979

600

104 6-20 m

ÄLHN600K104B

Behållare och år

18895 Övergångstaxa

9979

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 660 liter

600

104 21-40 m

ÄLHN600K104C

Behållare och år

22515 Övergångstaxa

9979

600

156 0-5 m

ÄLHN600K156A

Behållare och år

26143 Övergångstaxa

14858

600

26 0-5 m

ÄLHN600K26A

Behållare och år

5368 Övergångstaxa

2561

A och B-område

Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 660 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 660
liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 660
liter

600

26 6-20 m

ÄLHN600K26B

Behållare och år

5757 Övergångstaxa

2561

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 660 liter

600

52 0-5 m

ÄLHN600K52A

Behållare och år

8715 Övergångstaxa

4904

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 660 liter

600

52 6-20 m

ÄLHN600K52B

Behållare och år

9446 Övergångstaxa

4904

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 660 liter

600

52 21-40 m

ÄLHN600K52C

Behållare och år

11256 Övergångstaxa

4904

Samtliga avgifter inklusive moms
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Antal
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per år

Dragavstånd Taxekod
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Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

Avfallstyp

Område

Beskrivning

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 400 liter

400

104 0-5 m

ÄLHN400K104A

Behållare och år

13243 Övergångstaxa

6892

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 400 liter

400

104 6-20 m

ÄLHN400K104B

Behållare och år

13753 Övergångstaxa

6892

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 400 liter

400

104 21-40 m

ÄLHN400K104C

Behållare och år

14262 Övergångstaxa

6892

Hushållsavfall

A-område

400

156 0-5 m

ÄLHN400K156A

Behållare och år

19866 Övergångstaxa

10275

Hushållsavfall

A och B-område

400

26 0-5 m

ÄLHN400K26A

Behållare och år

4177 Övergångstaxa

1817

Hushållsavfall

A och B-område

400

26 6-20 m

ÄLHN400K26B

Behållare och år

4686 Övergångstaxa

1817

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 400 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 400
liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 400
liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl-3 400
liter

400

26 21-40 m

ÄLHN400K26C

Behållare och år

5196 Övergångstaxa

1817

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 400 liter

400

52 0-5 m

ÄLHN400K52A

Behållare och år

6622 Övergångstaxa

3508

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 400 liter

400

52 6-20 m

ÄLHN400K52B

Behållare och år

7132 Övergångstaxa

3508

Hushållsavfall

A-område

400

52 21-40 m

ÄLHN400K52C

Behållare och år

7641 Övergångstaxa

3508

Hushållsavfall

A och B-område

370

10 0-5 m

ÄLFC370K10A

Behållare och år

2476 Övergångstaxa

780

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 400 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 370 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
370 liter

370

20 0-5 m

ÄLFC370K20A

Behållare och år

4948 Övergångstaxa

1435

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 240 liter

370

104 0-5 m

ÄLHN240S104A

Behållare och år

9102 Övergångstaxa

6937

Hushållsavfall

A-område

370

104 0-5 m

ÄLHN370K104A

Behållare och år

11972 Övergångstaxa

6937

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 370 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 370
liter

370

26 0-5 m

ÄLHN370K26A

Behållare och år

3750 Övergångstaxa

1763

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 370 liter

370

52 0-5 m

ÄLHN370K52A

Behållare och år

5984 Övergångstaxa

3401

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 370 liter

370

52 6-20 m

ÄLHN370K52B

Behållare och år

6250 Övergångstaxa

3401

Hushållsavfall

A-område

370

52 21-40 m

ÄLHN370K52C

Behållare och år

6683 Övergångstaxa

3401

Hushållsavfall

A och B-område

240

12 0-5 m

ÄLFC240K10A

Behållare och år

1801 Övergångstaxa

722

Hushållsavfall

A och B-område

240

20 0-5 m

ÄLFC240K20A

Behållare och år

3601 Övergångstaxa

1146

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 370 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 240 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
240 liter
Fritidstömning + tömning varje månad
övrig tid 240 liter

240

18 0-5 m

ÄLFH240K18A

Behållare och år

1833 Övergångstaxa

1040

Samtliga avgifter inklusive moms
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Avfallstyp

Område

Beskrivning

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr
240 liter

Hushållsavfall

A-område

Hushållsavfall

Antal
Kärlstorlek tömningar
liter
per år

Dragavstånd Taxekod

240

26 0-5 m

240

A och B-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 240 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 240
liter

Hushållsavfall

A-område

Hushållsavfall

3(6)

Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

ÄLHC240K26A

Behållare och år

2546 Övergångstaxa

1463

104 0-5 m

ÄLHN240K104A

Behållare och år

9033 Övergångstaxa

5590

240

26 0-5 m

ÄLHN240K26A

Behållare och år

2842 Övergångstaxa

1838

Sophämtning Varje vecka Kärl 240 liter

240

52 0-5 m

ÄLHN240K52A

Behållare och år

4517 Övergångstaxa

2839

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 240 liter

240

52 6-20 m

ÄLHN240K52B

Behållare och år

4796 Övergångstaxa

2839

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 240 liter

240

52 21-40 m

ÄLHN240K52C

Behållare och år

5230 Övergångstaxa

2839

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck 240 liter

240

52 0-5 m

ÄLHN240S52A

Behållare och år

4552 Övergångstaxa

2839

Hushållsavfall
Matavfall
Matavfall

A-område
A-område
A-område

Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter
Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 liter
Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 liter

240
240
240

52 6-20 m
104 0-5 m
104 6-20 m

ÄLHN240S52B
ÄLHNM240K104A
ÄLHNM240K104B

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

468 Övergångstaxa
1800 Övergångstaxa
1990 Övergångstaxa

2839
5590
5590

Matavfall
Matavfall
Matavfall

A och B-område
A-område
A-område

240
240
240

26 0-5 m
52 0-5 m
52 6-20 m

ÄLHNM240K26A
ÄLHNM240K52A
ÄLHNM240K52B

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

721 Övergångstaxa
900 Övergångstaxa
995 Övergångstaxa

1463
2839
2839

Hushållsavfall

A och B-område

190

12 0-5 m

ÄLF3G180K10A

Behållare och år

1508 Övergångstaxa

648

Hushållsavfall

A och B-område

190

12 0-5 m

ÄLFC180K10A

Behållare och år

1544 Övergångstaxa

669

Hushållsavfall

A och B-område

190

22 0-5 m

ÄLFC180K20A

Behållare och år

3087 Övergångstaxa

1053

Hushållsavfall

A-område

190

104 0-5 m

ÄLFC180K40A

Behållare och år

6174 Övergångstaxa

4746

Hushållsavfall

A och B-område

190

5 0-5 m

ÄLFC180K5A

Behållare och år

1113 Övergångstaxa

288

Hushållsavfall

A och B-område

190

18 0-5 m

ÄLFH180K18A

Behållare och år

1672 Övergångstaxa

873

Hushållsavfall

A och B-område

Org.avfall Varannan vecka Kärl 240 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl 240 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 2 fast 180 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 180 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
180 liter
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Kärl
180 liter
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl
C-omr 180 liter
Fritidstömning + tömning varje månad
övrig tid 180 liter
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl
180 liter

190

5 0-5 m

ÄLFV180K5A

Behållare och år

1113 Övergångstaxa

288

Hushållsavfall

A och B-område

190

13 0-5 m

ÄLHC180K13A

Behållare och år

1544 Övergångstaxa

648

Hushållsavfall

A och B-område

190

13 6-20 m

ÄLHC180K13B

Behållare och år

1544 Övergångstaxa

648

Hushållsavfall

C-område

Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 180 liter
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl B-omr
180 liter
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr
180 liter

190

13 21-40 m

ÄLHC180K13C

Behållare och år

1406 Övergångstaxa

648

Samtliga avgifter inklusive moms
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Beskrivning

Dragavstånd Taxekod

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr
180 liter

190

26 0-5 m

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 180 liter

190

Hushållsavfall
Matavfall
Matavfall

A-område
A-område
A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 180 liter
Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 180 liter
Org. avfall 3 ggr/vecka Kärl 180 liter

190
190
190

Matavfall
Matavfall
Hushållsavfall

A och B-område
A-område
A-område

190
190
190

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall
Hushållsavfall

A och B-område
A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

C-område

Hushållsavfall

A och B-område

Org.avfall Varannan vecka Kärl 180 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl 180 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl-2 180 liter
Sophämtning var fjärde vecka Kärl 180
liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 180
liter
Sophämtning 4 ggr/år Kärl 180 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 2 fast
180 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 3 fast
180 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Säck
160 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Säck 160 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Säck-3 160 liter
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck
160 liter

Hushållsavfall

A-område

Hushållsavfall

4(6)

Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

ÄLHC180K26A

Behållare och år

2028 Övergångstaxa

1168

104 0-5 m

ÄLHN180K104A

Behållare och år

6958 Övergångstaxa

4746

52 0-5 m
104 0-5 m
156 0-5 m

ÄLHN180K52A
ÄLHNM180K104A
ÄLHNM180K156A

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

3480 Övergångstaxa
1500 Övergångstaxa
2248 Övergångstaxa

2274
4746
7087

26 0-5 m
52 0-5 m
52 6-20 m

ÄLHNM180K26A
ÄLHNM180K52A
ÄLHNM180K52B

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

600 Övergångstaxa
750 Övergångstaxa
831 Övergångstaxa

1168
2274
2274

190

13 0-5 m

ÄLHV180K13A

Behållare och år

1543 Övergångstaxa

648

190
190

26 0-5 m
4 0-5 m

ÄLHV180K26A
ÄLHV180K4A

Behållare och år
Behållare och år

2208 Övergångstaxa
1290 Övergångstaxa

1021
243

190

26 0-5 m

ÄLHV2G180K26A

Behållare och år

2127 Övergångstaxa

1233

190

26 0-5 m

ÄLHV3G180K26A

Behållare och år

2566 Övergångstaxa

1233

160

20 0-5 m

ÄLF160S20A

Behållare och år

3060 Övergångstaxa

914

160

12 0-5 m

ÄLFC160S10A

Behållare och år

1531 Övergångstaxa

593

160

12 21-40 m

ÄLFC160S10C

Behållare och år

1843 Övergångstaxa

593

160

20 0-5 m

ÄLFN160S20A

Behållare och år

6120 Övergångstaxa

989

160

104 0-5 m

ÄLHN160S104A

Behållare och år

6845 Övergångstaxa

5142

A och B-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter
Sophämtning Varannan vecka Säck 160
liter

160

26 0-5 m

ÄLHN160S26A

Behållare och år

2173 Övergångstaxa

1285

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter

160

52 0-5 m

ÄLHN160S52A

Behållare och år

3422 Övergångstaxa

2571

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter

160

52 6-20 m

ÄLHN160S52B

Behållare och år

3701 Övergångstaxa

2571

Hushållsavfall

A-område

160

52 21-40 m

ÄLHN160S52C

Behållare och år

3978 Övergångstaxa

2571

Hushållsavfall

A och B-område

140

5 0-5 m

ÄLF140K5A

Behållare och år

839 Övergångstaxa

249

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl
140 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 140 liter

140

12 0-5 m

ÄLFC140K10A

Behållare och år

1420 Övergångstaxa

549

Samtliga avgifter inklusive moms

99

Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01

Avfallstyp

Område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

C-område

Hushållsavfall

Beskrivning
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
140 liter
Fritidstömning + tömning varje månad
övrig tid 140 liter

Antal
Kärlstorlek tömningar
liter
per år

Dragavstånd Taxekod

5(6)

Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

140

20 0-5 m

ÄLFC140K20A

Behållare och år

2834 Övergångstaxa

810

140

18 0-5 m

ÄLFH140K18A

Behållare och år

1290 Övergångstaxa

735

140

13 0-5 m

ÄLHV140K13A

Behållare och år

1274 Övergångstaxa

548

140

13 21-40 m

ÄLHC140K13C

Behållare och år

1136 Övergångstaxa

548

A och B-område

Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 140 liter
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr
140 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr
140 liter

140

26 0-5 m

ÄLHC140K26A

Behållare och år

1817 Övergångstaxa

969

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 140 liter

140

104 0-5 m

ÄLHN140K104A

Behållare och år

6283 Övergångstaxa

3690

Hushållsavfall
Matavfall
Matavfall
Matavfall

A-område
A-område
A-område
A-område

140
140
140
140

52
104
52
52

ÄLHN140K52A
ÄLHNM140K104A
ÄLHNM140K52A
ÄLHNM140K52B

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

3143
1500
750
831

Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa
Övergångstaxa

2006
3950
2006
2006

Hushållsavfall
Hushållsavfall

A och B-område
A och B-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 140 liter
Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 140 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl 140 liter
Org.avfall Varje vecka Kärl-2 140 liter
Sophämtning Varannan vecka Kärl 140
liter
Sophämtning 4 ggr/år Kärl 140 liter

140
140

26 0-5 m
4 0-5 m

ÄLHV140K26A
ÄLHV140K4A

Behållare och år
Behållare och år

2022 Övergångstaxa
1018 Övergångstaxa

894
212

Matavfall

A och B-område

Org.avfall Varannan vecka Kärl 140 liter

140

26 0-5 m

ÄLHVM140K26A

Behållare och år

600 Övergångstaxa

1034

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varannan vecka Avfallsskåp

26 0-5 m

ÄLHSKÅP26A

Behållare och år

1044

Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container

A och B-område

ÄLDJUPBEH

Behållare och år
per kärl och år
per kärl och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Dygn
Behållare och år
Per tömning

Hushållsavfall

Djupbehållare
Gångväg max 20 m
Gångväg max 40 m
Containerhyra 10 kbm
10000
Containerhyra 2,5 kbm
2500
Containerhyra 6 kbm
6000
Containerhyra 8 kbm
8000
Flakhyra per dag
Flakhyra
Containertömning
160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat
tillfälle
160 Bud
140-190 l kärl I samband med ordinarie
hämtning
140-190
Bud
Latrin, i samband med ordinarie
hämtning
37 Bud

1944 Övergångstaxa
Utgående taxa
1944 nyteckas ej
264 Övergångstaxa
559,9 Övergångstaxa
4700
1650
4700
4700
80
1650
268,4

Hushållsavfall

Latrin, id annat tillfälle

Hushållsavfall
Hushållsavfall

0-5 m
0-5 m
0-5 m
6-20 m

ÄLCONTHYR10
ÄLCONTHYR2.5
ÄLCONTHYR6
ÄLCONTHYR8
ÄLFLAKHYRADYGN
ÄLFLAKHYRA

37 Bud

ÄL160bud

Behållare och gång

110

ÄL190bud

Behållare och gång

105

ÄLLATEXTRA

Behållare och gång

220

ÄLLATBUD

Behållare och gång

280

Samtliga avgifter inklusive moms

100

1944
264
560
4700
1650
4700
4700
80
1650
268,4

Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01

6(6)

Beskrivning

Antal
Kärlstorlek tömningar
liter
per år

370 l kärl I samband med ordinarie
hämtning

370-400

Bud

ÄL400EXTRA

Behållare och gång

135

370-400

Bud

ÄL400BUD

Behållare och gång

155

Hushållsavfall

370 l kärl Vid annat tillfälle
600 l kärl I samband med ordinarie
hämtning

600-660

Bud

ÄL600EXTRA

Behållare och gång

165

Hushållsavfall

600 l kärl Vid annat tillfälle

600-660

Bud

ÄL600BUD

Behållare och gång

185

Hushållsavfall

Budning 3 kbm container

3000 Bud

ÄLC03BUD

Behållare och gång

294

1030

Hushållsavfall

Budning 6 kbm container

6000 Bud

ÄLC06BUD

Behållare och gång

582

1305

Hushållsavfall

Budning 8 kbm container

8000 Bud

ÄLC08BUD

Behållare och gång

776

1490

Hushållsavfall

Budning 10 kbm container

10000 Bud

ÄLC10BUD

Behållare och gång

964

1705

Avfallstyp
Hushållsavfall
Hushållsavfall

Område

Dragavstånd Taxekod

Samtliga avgifter inklusive moms

101

Taxa 2019
Avgift uttages per inkl moms Anmärkning

Hämtningsavgift
2020 inkl moms

Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-04-01

Behållarvolym (l)
180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000

Variant
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

102

Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNO190K52KA
ÄLHNO190K52KB
ÄLHNO190K26KA
ÄLHNO190K26KB
ÄLHNO400K260KA
ÄLHNO400K260KB
ÄLHNO400K208KA
ÄLHNO400K208KB
ÄLHNO400K156KA
ÄLHNO400K156KB
ÄLHNO400K104KA
ÄLHNO400K104KB
ÄLHNO400K52KA
ÄLHNO400K52KB
ÄLHNO400K26KA
ÄLHNO400K26KB
ÄLHNO600K260KA
ÄLHNO600K260KB
ÄLHNO600K208KA
ÄLHNO600K208KB
ÄLHNO600K156KA
ÄLHNO600K156KB
ÄLHNO600K104KA
ÄLHNO600K104KB
ÄLHNO600K52KA
ÄLHNO600K52KB
ÄLHNO600K26KA
ÄLHNO600K26KB
ÄLHNO03C156K
ÄLHNO03C104K
ÄLHNO03C52K
ÄLHNO03C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtning
savgift
(kr) inkl
moms
5 040 kr
6 635 kr
3 205 kr
3 560 kr
33 785 kr
43 485 kr
27 090 kr
34 850 kr
20 395 kr
26 215 kr
13 700 kr
17 580 kr
6 690 kr
8 630 kr
3 450 kr
4 420 kr
41 985 kr
52 675 kr
33 680 kr
42 235 kr
25 375 kr
31 790 kr
17 065 kr
21 345 kr
8 625 kr
10 765 kr
4 475 kr
5 540 kr
128 925 kr
86 735 kr
44 545 kr
23 455 kr

Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-04-01

Behållarvolym (l)
180-190
6000
6000
6000
6000
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Variant
Kärl verksamhet
kommunägt
osorterat
Kommunägd
container
Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år
52
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och åroch år
Container
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms

103

Dragavstånd
m
0-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNO190K52KA
ÄLHNO06C156K
ÄLHNO06C104K
ÄLHNO06C52K
ÄLHNO06C26K
ÄLHNO08C156K
ÄLHNO08C104K
ÄLHNO08C52K
ÄLHNO08C26K
ÄLHNO10C156K
ÄLHNO10C104K
ÄLHNO10C52K
ÄLHNO10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtning
savgift
(kr) inkl
moms
199 665 kr
134 140 kr
68 610 kr
35 845 kr
251 780 kr
169 125 kr
86 465 kr
45 135 kr
296 465 kr
199 035 kr
101 600 kr
52 885 kr

Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-04-01

Behållarvolym (l)
180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000
6000
6000
6000
6000

Variant
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser
104inkl. moms

Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNS190K52KA
ÄLHNS190K52KB
ÄLHNS190K26KA
ÄLHNS190K26KB
ÄLHNS400K260KA
ÄLHNS400K260KB
ÄLHNS400K208KA
ÄLHNS400K208KB
ÄLHNS400K156KA
ÄLHNS400K156KB
ÄLHNS400K104KA
ÄLHNS400K104KB
ÄLHNS400K52KA
ÄLHNS400K52KB
ÄLHNS400K26KA
ÄLHNS400K26KB
ÄLHNS600K260KA
ÄLHNS600K260KB
ÄLHNS600K208KA
ÄLHNS600K208KB
ÄLHNS600K156KA
ÄLHNS600K156KB
ÄLHNS600K104KA
ÄLHNS600K104KB
ÄLHNS600K52KA
ÄLHNS600K52KB
ÄLHNS600K26KA
ÄLHNS600K26KB
ÄLHB03C156K
ÄLHB03C104K
ÄLHB03C52K
ÄLHB03C26K
ÄLHB06C156K
ÄLHB06C104K
ÄLHB06C52K
ÄLHB06C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms
2 725 kr
3 585 kr
1 395 kr
1 825 kr
20 480 kr
26 355 kr
16 420 kr
21 120 kr
12 365 kr
15 890 kr
8 305 kr
10 655 kr
4 055 kr
5 230 kr
2 090 kr
2 680 kr
28 955 kr
36 330 kr
23 225 kr
29 125 kr
17 500 kr
21 925 kr
11 770 kr
14 720 kr
5 950 kr
7 425 kr
3 085 kr
3 825 kr
88 915 kr
59 820 kr
30 725 kr
16 175 kr
137 700 kr
92 510 kr
47 320 kr
24 725 kr

Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-04-01

Behållarvolym (l)
180-190
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Variant
Kärl verksamhet
kommunägt
restavfall
Kommunägd
container
restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år
52
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl
och åroch år
Container
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser
105inkl. moms

Dragavstånd
m
0-15
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNS190K52KA
ÄLHB08C156K
ÄLHB08C104K
ÄLHB08C52K
ÄLHB08C26K
ÄLHB10C156K
ÄLHB10C104K
ÄLHB10C52K
ÄLHB10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms
173 640 kr
116 635 kr
59 630 kr
31 130 kr
204 460 kr
137 265 kr
70 070 kr
36 475 kr

Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-04-01

Behållarvolym (l) Variant

Hämtningar
per år Avgift uttas per

Bebyggelsetyp

Dragavstånd
m
Taxekod

1(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K26KA

1 075 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K26KB

1 270 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K26KA

1 255 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K26KB

1 450 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K52KA

1 915 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K52KB

2 305 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K52KA

2 180 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K52KB

2 570 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K104KA

4 070 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K104KB

4 850 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K104KA

3 555 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K104KB

4 335 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K208KA

6 265 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K208KB

7 825 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

156 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K156KA

5 965 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

156 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K156KB

7 135 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

208 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K208KA

7 855 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

208 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K208KB

9 415 kr

Samtliga priser
106inkl. moms

Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-04-01

Behållarvolym (l) Variant

Hämtningar
per år Avgift uttas per

Bebyggelsetyp

Dragavstånd
m
Taxekod

2(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

260 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K260KA

9 750 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

260 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K260KB

11 700 kr

Samtliga priser
107inkl. moms

Tjänsteskrivelse
2020-01-21
Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Justering av renhållningstaxa 2020
Ärendenummer TN 2019/50

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21
 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20
 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt
 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med
förbränningsskatt

Ärendeberedning
Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning. Förslaget är en del av
budgetpropositionen 2020. Förslaget ingår också i januariavtalet, som är en
sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet och Liberalerna.
Beslutet innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som
kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton
avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.
Skatten på avfallsförbränning innebär ökade kostnader för SSAM avseende
Älmhults kommun om 393 tkr.
Mängderna brännbart avfall från hushållen beräknas minska under nästa år pga.
införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar och ett
mål har beslutats om minskning av brännbart grovavfall från
återvinningscentralerna under 2020. Kostnadsökningen är justerad för dessa
minskade mängder rest- och grovavfall från hushåll under 2020.
Kostnadsökningen som skatten ger upphov till klarar vi inte av att hantera inom
befintlig intäktsram, särskilt med tanke på konjunkturläget med vikande intäkter
på försäljning av skrot, wellpapp mm samt minskande mängder
verksamhetsavfall.
Därför föreslås en justering av taxan fr om april 2020 med exempel enligt
tabellen nedan.
I bilagt taxeförslag är ändrade avgifter markerade i gult.
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Älmhult
Grundavgift Villa före skatt

1144

Grundavgift villa efter skatt

1160

Ökning grundavgift pga
skatten

16

Ökad hämtavgift villa

19

Total ökning Villa

35

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:


Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till
justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from
2020-04-01.

Matilda Dunfjäll

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Södra Smålands Avfall och Miljö
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 26 Drift, underhåll och investering av enskilda
vägar
Ärendenummer KS 2020/7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om utökning av
budget för 2020 med 300 000 kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka tekniska
förvaltningens budget för 2020 med 300 000 kronor för projektanställning med
uppdraget att ge stöd åt vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och
regler tillämpas.
Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 90
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar
 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Enskilda vägar
Ärendenummer KS 2020/07

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka tekniska
förvaltningens budget för 2020 med 300 000 kronor för projektanställning med
uppdraget att ge stöd åt vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och
regler tillämpas.
Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07
 Beslut Tekniska nämnden 2019-09-03 TN 2019/47 § 90
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar
 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

Ärendeberedning
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka tekniska
förvaltningens budget för 2020 med 300 000 kronor för projektanställning med
uppdraget att ge stöd åt vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och
regler tillämpas.
Kommunstyrelsen har år 2020 1,5 mkr avsatta som anslag för strategiska
satsningar. Utöver det finns 9 mkr avsatta som anslag för ”Framtidskonto
övergripande”.
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling.
Anslaget ska sedan användas till att hitta nya sätt att arbeta på, utveckla
kommunen och använda ny teknik. Anslaget kan användas till nya arbetssätt och
ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya
arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering
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eller ny teknik. Förvaltningen ska därefter redovisa hur tanken är med
framtidssatsningen och kostnaden. De medel som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingsanslaget.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.

Överväganden
Nämnden har inte föreslagit att använda nämndens avsatta anslag för framtidsoch utvecklingsmedel. Det framkommer inte om nämnden kan göra egna
omprioriteringar för att ekonomiskt kunna lösa uppdraget inom befintlig ram och
vilka konsekvenserna skulle bli av detta eller hur länge projektanställningen
skulle fortgå.
De medel som finns avsatta under kommunstyrelsen som skulle kunna användas
för att lösa uppdraget är 1,5 mkr ”anslag strategiska satsningar”.
Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar. Mot bakgrund av
ovan föreslås att kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om
utökning av budget 2020 med 300 000 kr.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå tekniska nämndens begäran om
utökning av budget för 2020 med 300 000 kronor.

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Information
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 90 Enskilda vägar
Ärendenummer TN 2019/47

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att Älmhults kommun fortsatt skall utföra drift
och underhåll av de enskilda vägar i Älmhults kommun som är berättigade
statsbidrag åt vägsamfälligheterna.
2. Tekniska nämnden ska utöka driftbudgeten för enskilda vägar utökas från
och med 2021. Ökningen hanteras vid ordinarie budgetberedning.
3. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med
ekonomiavdelningen ta fram en handlingsplan för hur investering på annans
fastighet gällande enskilda vägar skall hanteras.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens budget för 2020 med
300 000 kronor för projektanställning med uppdraget att ge stöd åt
vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och regler tillämpas.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden, punkt 1–3
Kommunfullmäktige, punkt 4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har sedan kommunsammanslagningen 1952 utfört drift och
underhåll samt investeringar på det enskilda vägnätet åt vägsamfälligheterna.
Detta innebär att Älmhults kommun har fullmakt att mottaga
vägsamfälligheternas stadsbidrag mot att kommunen utför det drift och underhåll
som krävs samt hanterar investeringar.
Det som krävs för att Älmhults kommun skall kunna fortsätta arbetet så som det
bedrivs idag är:
 Utökad driftbudget för dyrare underhållskostnad på grund av att LOU måste
följas. Baserat på erfarenheter uppskattas ökningen vara cirka 600 000 kr/år
utöver det som äskas i driftbudgeten för år 2020.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Stöd och starthjälp till vägsamfälligheter för att de skall kunna uppfylla
ställda krav för att få bidrag för drift och underhåll. Projektanställning för
detta arbete krävs.
 Hantering av investering på annans fastighet

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar
 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29
_____
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Teknisk förvaltning
Hanna Holm
hanna.holm@almhult.se

1(3)

Tekniska nämnden

Drift, underhåll och investering av enskilda vägar
Ärendenummer TN Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har sedan kommunsammanslagningen 1952 utfört drift och
underhåll samt investeringar på det enskilda vägnätet åt vägsamfälligheterna.
Detta innebär att Älmhults kommun har fullmakt att mottaga
vägsamfälligheternas stadsbidrag mot att kommunen utför det drift och underhåll
som krävs samt hanterar investeringar. Denna överenskommelse gör att vi i
Älmhults kommun har ett väl skött enskilt vägnät vilket är positivt för
medborgarna och för de samhällstjänster som nyttjar vägarna.

Beslutsnivå
Tekniska Nämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07
 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar
 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun har sedan kommunsammanslagningen 1952 utfört drift och
underhåll samt investeringar på det enskilda vägnätet åt de vägsamfälligheter
som är berättigade statsbidrag. (Även före kommunsammanslagningen utförde
kommunen drift och underhåll av vägarna åt vägsamfälligheterna i Stenbrohults
kommun enligt samma princip). Detta innebär att Älmhults kommun har
fullmakt att mottaga vägsamfälligheternas statsbidrag mot att kommunen utför
det drift och underhåll som krävs samt hanterar investeringar. Även om
Älmhults kommun utför drift och underhåll av det enskilda vägnätet åt
vägsamfälligheterna kräver Trafikverket, vilka är bidragslämnare, att det skall
finnas en fungerande samfällighet med organisationsnummer. Samfälligheterna
är juridiskt ansvariga för respektive väg och har gemensamt med respektive
fastighetsägare fortsatt ett stort ansvar för vägens standard och framkomlighet.
Under de senaste åren har frågetecken kring ansvar och skötseln av det enskilda
vägnätet dykt upp i större utsträckning än tidigare både från medborgare och
förtroendevalda. Tekniska förvaltningen ansåg att ett omtag kring enskilda
vägars hantering var behövligt. Tekniska förvaltningen har därför under året vid
möte med samfälligheterna informerat om att fungerande samfälligheter krävs
och vilka skyldigheter som åligger samfälligheterna och därmed även
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fastighetsägarna. Vid dessa möten har även frågan kring vilken inställning
vägsamfälligheterna har till att Älmhults kommun fortsatt utför drift och
underhåll av vägarna likt tidigare ställts, svaret har varit tydligt –
samfälligheterna vill att Älmhults kommun fortsatt utför drift och underhåll av
vägarna åt samfälligheterna.
Tekniska förvaltningen har under våren 2019 informerat Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen om hur hanteringen kring enskilda vägar ser ut idag, vilka
alternativ som finns samt vilka konsekvenser de innebär, se bilaga 1 och 2.
Att kommunen utför drift och underhåll av vägarna åt samfälligheterna ger en
gemensam standard på vägnätet, gynnsamt för samhällsservicen, möjlighet att
påverka utförandet samt att kunskapen finns. Det innebär även stordriftsfördelar
vilket gör att det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.
Det som krävs för att Älmhults kommun skall kunna fortsätta arbetet så som det
bedrivs idag är:
 Utökad driftbudget för dyrare underhållskostnad på grund av att LOU måste
följas. Baserat på erfarenheter uppskattas ökningen vara cirka 600.000kr/år
utöver det som äskas i driftbudgeten för år 2020.
 Stöd och starthjälp till vägsamfälligheter för att de skall kunna uppfylla
ställda krav för att få bidrag för drift och underhåll. Projektanställning för
detta arbete krävs.
 Hantering av investering på annans fastighet

Förslag till beslut
1. Tekniska Nämnden beslutar att Älmhults kommun fortsatt skall utföra drift
och underhåll av de enskilda vägar i Älmhults kommun som är berättigade
statsbidrag åt vägsamfälligheterna.
2. Tekniska Nämnden beslutar att driftbudgeten för enskilda vägar utökas från
och med 2021, ökning hanteras vid ordinarie budgetberedning.
3. Tekniska Nämnden beslutar att medel om 300.000kr tillskjuts tekniska
förvaltningen under år 2020 för projektanställning med uppdraget att ge stöd
åt vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och regler tillämpas.
4. Tekniska Nämnden beslutar att låta tekniska förvaltningen gemensamt med
ekonomiavdelningen ta fram en handlingsplan för hur investering på annans
fastighet gällande enskilda vägar skall hanteras.

Hanna Holm

Lars Nilsson

Gatuchef

Tf. Teknisk chef
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Beslutet skickas till
Tekniska Förvaltningen
Tekniska Nämnden
Ekonomiavdelningen
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Enskilda vägar – Bilaga 1
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Enskild väg – Privat väg
• Enskild väg som är berättigad stadsbidrag
– Kategori A: väg för fast boende inom landsbygdsområde (utfart
eller vägslinga)
– Kategori B: Väg för fast boende inom bebyggelseområde där
vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg.
– Kategori C: Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed
eller har del i vägen
– Kategori D: Väg för det rörliga friluftslivet
– Kategori E: Väg för normalt minst 25 fritidshus
– Kategori F: Väg för näringslivet

• Privat väg
– Över 100m upp till 1km lång som leder till fastigheter med boende
skrivna på adressen. Ges i Älmhult Privatutfartsbidrag.
120

• Kategori A - utfart

121

• Kategori A - vägslinga
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• Kategori B
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• Kategori C
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• Kategori D
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• Kategori E
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• Kategori F
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Vägråd - Ordförande
•

•

För var väg ska det finnas en fungerade vägsamfällighet med
en ordförande. Vägsamfälligheten är juridiskt ansvarig för
vägen. I Älmhult har vi 136st vägsamfälligheter.
De enskilda vägarna är grupperade i 5 större områden där
vägsamfälligheterna företräds av vägråd.
–
–

–

–
–
–

Stenbrohults vägområde
•
Virestads vägområde
•
•
Härlunda vägområde
•
•
Hallaryds vägområde
•
Göteryds vägområde
•
Pjätteryds vägområde
•

Stefan Salomonsson
Södra: Tomas Bertilsson
Norra: Anders Arvidsson
Södra: Bengt Martinsson
Norra: Urban Eliasson
Bengt Lydin
Lars-Inge Elmersson
Gunnar Steen
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Årligt återkommande drift och
underhåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snöröjning – rings ut av vägråd vid minst 8cm snö, Älmhults kommun är
behjälplig med avtal.
Halkbekämpning - rings ut av vägråd, Älmhults kommun behjälplig med avtal.
Hyvling vår/tidig sommar – Älmhults kommun, Bengt Lydin, Jan Bengtsson och
Jan Rudolfsson.
Grusning – beställs av hyvelförare i samband med hyvling, entreprenörer
upphandlade av Älmhults kommun.
Dammbindning efter grusning och hyvling – entreprenör avtalad av Älmhults
kommun.
Hyvling på hösten – Älmhults kommun, Bengt Lydin, Jan Bengtsson och Jan
Rudolfsson.
Kantklippning – utförs av entreprenörer upphandlade av Älmhults kommun.
Kantskärning – utförs av Älmhults kommun vart 5:e år.
Högröjning – utförs av entreprenör vid behov (ut på upphandling?)
Snabellagning – utförs av entreprenör var sommar på de vägar som inte
beläggs.
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Särskilt underhåll
•
•
•
•
•
•
•

Broreperationer
Utbyte av trummor
Förstärkning av vägsträckor
Knackning/borttagning av sten
Fylla igen hålor
Beläggning med återvunnen asfalt
Akuta åtgärder
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Ekonomi
•

•
•

Älmhults kommun erhåller vägsamfälligheternas stadsbidrag om ca.
5miljoner per år för de årligt återkommande drift- och underhållsarbete.
Detta motsvarar ca. 60% av de beräknade faktiska kostnaderna. Det
innebär därmed att vägsamfälligheterna skall stå för resterande 40%.
Här har var kommun ett val, vill man betala ut bidrag till
samfälligheterna som täcker resterande kostnader?
I Älmhult utför kommunen arbeten ”gratis” till vägsamfälligheterna
istället för att betala ut bidrag. I budget för 2018 hade Älmhults
kommun 289tkr vilket berodde på sparkrav. År 2017 hade Älmhults
kommun en budget på 980tkr. Av dessa betalas 180 000kr ut till
privata utfartsvägar. Vilket ger 800 000kr över.
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Konsekvenser
Dagens upplägg

Betala ut bidrag, full
täckning

Betala ut visst
bidrag

3 333tkr/år

1 666tkr/år

(budget i enlighet med TRVs
beräkningar)

INTÄKTER

• Budget kommunen
980 000kr
• Driftbidrag ca.
5 000 000kr
• Särskild drift ca.
900 000kr

Kostnad för
kommunen årligt
drift och underhåll

(Totalt utgifter ca. 6,5miljoner/år
oavsett mängd grus samt inkl.
särskilda åtgärder)

800tkr/år

(9,6% av de beräknade
årliga kostnaderna om
8,333miljoner)

(40% beräknat på bidrag om
5milj)

(50% av resterande 40%
beräknat på bidrag om
5milj)

• Totalt: 6 880 000kr

Kostnad för
kommunen särskild
drift och underhåll

600tkr/år

((40-70%) ger i Älmhult ett snitt
på 60% av ca. 1,5milj i bidrag)

Privatutfartsbidrag

180tkr/år

180tkr/år

180tkr/år

Konsekvenser:

*Gemensam standard på
det enskilda vägnätet.
*Gynnsamt för skolskjuts,
renhållning och hemtjänst.
*Möjlighet att påverka
utförandet. *Kunskap
gällande utförande.

*Olika standard.
*Vad används pengarna till?
*Kunskap hos
beställarna/utförarna.
*Framkomligheten för
kommunal service?

*Samfälligheterna måste
själva skjuta till pengar,
hur gynnar det
landsbygden?
*Olika standard.
*Kunskap hos
beställarna/utförarna?
*Framkomligheten för
kommunal service?
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Slutsatser/Frågeställningar
•

•
•
•
•

Framtiden kommer kräva mer pengar i budget från kommunen på
grund av ökade underhållskostnader för bland annat vinterväghållning
om vi behåller dagens upplägg.
Trafikverket kommer skärpa kraven på fungerande samfälligheter som
bidragsmottagare – ett stort arbete att ”få igång” vägsamfälligheterna.
Hur ser man lagmässigt på kommunens konkurrens mot privata
aktörer? OK eftersom det är av allmänintresse
Upphandling eller ej? Ska följa LOU – dyrare än idag
Hur ska vi hantera investering på annans fastighet? OK enligt
anläggningslagen – hur hanterar vi det mot samfälligheterna? Avtal? Hur
hanterar vi det internt? Följa investeringsbudgeten?
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Tekniska förvaltningen
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Hanna Holm
0476-55336
hanna.holm@almhult.se

2019-03-29

Enskilda vägar – Bilaga 2
Stora delar av Älmhults kommuns vägnät består av enskilda eller privata vägar. De enskilda vägar
som är berättigade statsbidrag driftas och underhålls av Älmhults kommun åt vägsamfälligheterna. I
dagsläget omfattar det ca. 56mil väg.
För att en enskild väg skall vara berättigad statsbidrag är det ett antal olika kriterier som skall vara
uppfyllda, dessa kriterier fastställs av Trafikverket vilket även är den instans som betalar ut bidragen.
Ett av de kriterier som måste vara uppfyllt är att det måste finnas en fungerande
vägsamfällighetsförening som skall ha regelbundna årsmöten. Alla som bor eller äger en fastighet
längst en enskild väg är medlemmar i vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten är den juridiskt ansvariga
för vägen och i Älmhults kommun driftar och underhåller kommunen de enskilda vägarna (som är
berättigade statsbidrag) åt vägsamfälligheterna. Även om det är kommunen som utför stora delar av
underhållet har samfälligheterna ett stort ansvar och bör vid behov bistå med arbetsinsatser, till
exempel fylla hålor som uppkommer mellan hyvelperioderna.
Det Älmhults kommun utför är både årligt återkommande uppdrag och specifika insatser.
Det årliga underhållet ser ut som följande:
-

-

Snöröjning utförs av externa entreprenörer/privatpersoner som rings ut av respektive
Vägråd. För att det skall bli aktuellt med snöröjning på det enskilda vägnätet skall det ha fallit
8cm snö.
Halkbekämpning utförs av externa entreprenörer som rings ut av respektive Vägråd.
Hyvling under våren/tidig sommar för att få upp vägmitten vilket underlättar att vattnet
rinner av vägen.
Grusning i samband med hyvling under våren/tidig sommar.
Dammbindning efter att grusning och hyvling utförts.
Hyvling på hösten för att göra vägarna plattare och redo för vinterns snöröjning.
Kantklippning utförs under perioden 24juni – 15oktober
Kantskärning utförs vart 5:e år, det år området kantskärs grusas vägarna först på hösten.
Högröjning utförs efter behov.
Snabellagning (lagning av hål och sprickor på belagda vägar) utförs på sommaren på de
sträckor som inte beläggs.

Utöver de årligt återkommande uppdragen utförs även:
-

Broreparationer
Utbyte av trummor
Förstärkning av vägsträckor
Knackning/borttagning av sten i vägbanan
Fyll av hålor vid behov
Beläggning med återvunnen asfalt på ca. xx km väg.

Att kommunen driftar och underhåller det enskilda vägnätet har många fördelar, vi får en god och
gemensam standard på vägnätet, det minskar kostnaden och arbetsinsatsen för de enskilda
fastighetsägarna.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27 E-arkiv - förstudie
Ärendenummer KS 2020/16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner konkret förslag på hur arbetet ska fortskrida
med e-arkiv.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-12-18 § 168, att uppdra åt
kommunstyrelsen att etablera formell kontakt med Växjö kommun angående
samarbete kring e-arkiv, samt ta fram konkret förslag på hur ett sådant samarbete
kan utformas. Med utgångspunkt i att Älmhult delvis har andra förutsättningar
jämfört med Växjö har bedömningen gjorts att ett gemensamt projekt inte blir
ändamålsenligt.
Förslag är att Älmhult under 2020/2021 påbörjar en förstudie som även
innefattar nödvändiga förberedelser i form av justering av de underliggande
styrdokumenten kring dokument- och arkivhantering.
Införande av e-arkiv kan påbörjas under 2022, utifrån den prioriteringsordning
som tas fram under förstudien.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 168
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
ÄndradDatum
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Kommunalförbundet Sydarkivera - utträde
Ärendenummer KS 2017/61

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-12-18 § 168, att uppdra åt
kommunstyrelsen att etablera formell kontakt med Växjö kommun angående
samarbete kring e-arkiv, samt ta fram konkret förslag på hur ett sådant samarbete
kan utformas. Med utgångspunkt i att Älmhult delvis har andra förutsättningar
jämfört med Växjö har bedömningen gjorts att ett gemensamt projekt inte blir
ändamålsenligt.
Förslag är att Älmhult under 2020/2021 påbörjar en förstudie som även
innefattar nödvändiga förberedelser i form av justering av de underliggande
styrdokumenten kring dokument- och arkivhantering.
Införande av e-arkiv kan sedan påbörjas under 2022 utifrån den
prioriteringsordning som tas fram under förstudien.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/61, 2019-08-27
(denna skrivelse)
 Kommunfullmäktiges beslut KS 2017/61 § 168, 2019-12-18

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-12-18 § 168, att uppdra åt
kommunstyrelsen att etablera formell kontakt med Växjö kommun angående
samarbete kring e-arkiv, samt ta fram konkret förslag på hur ett sådant samarbete
kan utformas.
Dialog har därefter förts med Växjö baserat på den projektplan de redan hade
förberett.
Med utgångspunkt i att Älmhult delvis har andra förutsättningar och
prioriteringar (till exempel tid och budget) jämfört med Växjö har bedömningen
gjorts att ett gemensamt projekt inte blir ändamålsenligt. Älmhult kommer därför
att fortsätta sin planering och genomförande som ett eget projekt. Dock finns det
nu en etablerad kontakt och intentioner till ett gott samarbete och
kunskapsdelning med Växjö i frågan framåt.
Utöver Växjö finns även andra kommuner med goda exempel som bidrar till att
Älmhults kommun inte behöver ”uppfinna hjulet på nytt”. SKR Kommentus har
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även tagit fram ett ramavtal för e-arkiv där vi har möjlighet att avropa lösning
när vi har en tydlig bild av våra behov.
Vad är e-arkiv
E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital
information. E-arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge
en hållbar informationshantering vilket innebär:





Hållbar över tid
Ekonomisk hållbarhet
Hållbarhet utifrån användarnas behov
Demokratisk hållbarhet.

Några exempel på vilken nytta ett e-arkiv gör i organisationen:









Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på
öppenhet.
Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och
återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och
långsiktigt sätt.
Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen
minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
Det blir enklare att byta verksamhetssystem. Dubbla licenskostnader kan
härmed undvikas.
E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som
navet i verksamhetens informationshantering.
Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och
verksamhetsutveckling.

Överväganden
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Älmhults kommun behöver en
projektledare för att genomföra en förstudie och sedan driva projektet för
införande. Införande av e-arkiv kräver att styrande dokument, rutiner med mera
kopplade till dokumenthantering uppdateras för att hantera även digital
arkivering. Eftersom det är ett kommunövergripande projekt krävs att resurser
avsätts i hela kommunen till detta arbete som lämpligtvis kan inledas så fort
kommunledningsförvaltningen fått en investeringsbudget avsatt.
Förslag är att Älmhult under 2020/2021 påbörjar en förstudie som även
innefattar nödvändiga förberedelser i form av justering av de underliggande
styrdokumenten kring dokument- och arkivhantering.
Införande av e-arkiv kan sedan påbörjas under 2022 utifrån den
prioriteringsordning som tas fram under förstudien. Kommunens kanslienhet
driver arbetet med stöd av IT-avdelningen. Tyngdpunkten initialt kommer att
ligga på klassificering och filtrering av det material som ska arkiveras samt på
behovsanalys.
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Eftersom e-arkivlösningen är en kommunövergripande fråga kommer resurser
och kompetens att behövas från samtliga förvaltningar efter hand som deras
handlingar och data integreras.
Ekonomi
Förstudie ska främst mynna ut i att ta fram ett förslag till projektplan samt
kartläggning av resursbehov i projektet, ett uppdrag kanslienheten kan utföra
inom ram.
För lösningen tillkommer licens-/driftskostnad beroende på vald lösning samt
merkostnad i de fall verksamhetssystemen som idag håller informationen kräver
anpassning till den nya e-arkivlösningen. Utgifter och kostnader kommer att
specificeras i förstudien.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 Att föreslå kommunfullmäktige godkänna konkret förslag på hur arbetet ska
fortskrida med e-arkiv.

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28 Ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 åransökan
Ärendenummer KS 2017/155

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände 2019-04-09 att projektet ”Ensamkommande” under
ledning av Älmhults röda kors-krets förlängs längst till och med 2019-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade även att slutredovisning av projektet ska göras
senast 2020-01-31 och att inga medel ska tillföras projektet med anledning av
förlängningen.
Älmhults röda kors-krets har inkommit med skrivelse där de ger en kort
redogörelse för de 18 barn som ingått i projektet. De meddelar även att de 4 barn
som återstår fortfarande är beroende av föreningens stöd som de klarar med de
integrationsmedel Älmhults röda kors-krets erhållit via Röda Korset central.
Älmhults röda kors-krets ställer frågan till Älmnhults kommun om det finns
kvarstående eller nya medel att användas för fortsatt integration av målgruppen.
Kommunstyrelsen har inget särskilt avsatt anslag avseende föreningsbidrag att
tillföra föreningar och har i tidigare beslut meddelat att inga ytterligare medel
ska tillföras projektet med anledning av förlängningen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Röda korsets ekonomiska redovisning daterad 2020-01-17
 Röda korsets skrivelse daterad 2019-11-22
 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 79
 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 14
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

142

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-29
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Projekt ensamkommande flyktingbarn (Röda
korset)
Ärendenummer KS 2019/155

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände 2019-04-09 att projektet ”Ensamkommande” under
ledning av Älmhults röda kors krets förlängs längst till och med 2019-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade även att slutredovisning av projektet ska göras
senast 2020-01-31 och att inga medel ska tillföras projektet med anledning av
förlängningen.
Älmhults röda kors krets har inkommit med skrivelse där de ger en kort
redogörelse för de 18 barn som ingått i projektet. De meddelar även att de 4 barn
som återstår fortfarande är beroende av föreningens stöd som de klarar med de
integrationsmedel Älmhults röda korskrets erhållit via Röda Korset central.
Älmhults röda kors krets ställer frågan till Älmnhults kommun om det finns
kvarstående eller nya medel att användas för fortsatt integration av målgruppen.
Kommunstyrelsen har inget särskilt avsatt anslag avseende föreningsbidrag att
tillföra föreningar och har redan i tidigare beslut meddelat om att inga ytterligare
medel ska tillföras projektet med anledning av förlängningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Röda kors krets skrivelse, daterad 2019-11-22
 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 79
 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 14

Ärendeberedning
Kommunstyrelsen godkände att projektet ”Ensamkommande” under ledning av
Älmhults röda kors krets förlängs med i övrigt gällande förutsättningar så länge
det behövs utifrån projektets syfte, dock som längst till och med 2019-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade även att slutredovisning av projektet ska göras
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senast 2020-01-31 och att inga medel ska tillföras projektet med anledning av
förlängningen.
Älmhults röda kors krets har inkommit med skrivelse där de ger en kort
redogörelse för de 18 barn som ingått i projektet. De meddelar att 3 av barnen
fått slutgiltliga avslag på sina asylansökningar, 11 av barnen har fått tillfälligt
uppehållstillstånd för studier enligt den nya gymnasielagen och 4 av barnen
väntar besked med anledning av sökta verkställighetshinder. De 11 barnen
försörjer sig genom studiebidrag och studielån. Men att de 4 barn som återstår
och väntar besked inte får något studiestöd utan är fortfarande beroende av
föreningens stöd som de klarar med de integrationsmedel Älmhults röda kors
krets erhållit via Röda Korset central.
De meddelar även att de kommer att hålla den kostnadsbudget som upprättades
när de startade projektet genom de medel de erhållit genom Älmhults kommun
och att redovisning kommer att ske enligt avtal senast 2020-01-31.
Älmhults röda kors krets ställer frågan till Älmnhults kommun om det finns
kvarstående eller nya medel att användas för fortsatt integration av målgruppen.
Älmhults kommun erhåller flyktingschabloner som fördelas mellan nämnderna
att till viss del kompensera de kostnader som uppstår under etableringstiden.
Kommunstyrelsen har inget särskilt avsatt anslag avseende föreningsbidrag att
tillföra föreningar och har redan i tidigare beslut meddelat om att inga ytterligare
medel ska tillföras projektet med anledning av förlängningen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunstyrelsen meddelar Älmhults röda kors krets att inga ytterligare
medel finns att tillgå i projektet.

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
Älmhults röda korskrets
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Kommunstyrelsens arbetsutskott!
Elizabeth Peltola!
Eva Ballovarre!
Sonja Emilsson!
Tomas Harrysson!
Stefan Jönsson!

!

!

!

Älmhult 20191122!

!
!
!
Betr. projektet Ensamkommande pojkar!
!
!

Vill så här i god tid innan årsskiftet meddela att vi kommer att hålla den kostnadsbudget som
upprättades när vi startade projektet dvs de regeringsmedel vi erhållit via ÄK, kommer att åtgå.!
Redovisning kommer att ske enligt avtal, senast 20200131.!

!

Sammantaget har vi haft 18 pojkar inskrivna, tre av dessa har tyvärr fått slutgiltiga avslag på
asylansökan och valt att lämna Sverige för annat land i Europa. Elva pojkar har fått tillfälligt
uppehållstillstånd för studier enligt den s k gymnasielagen. Dessa försörjer sej numera själva
genom studiebidrag och studielån. Återstår fyra killar som väntar på besked med anledning av !
sökta verkställighetshinder. De får inget studiestöd utan är ännu beroende av vårt stöd som vi
klarar med de integrationsmedel vi sökt och erhållit via Röda Korset centralt.!

!

Vi kommer givetvis att fortsätta hålla kontakt med killarna och stötta även under nästa år 2020.!
De flesta blir klara med skolan 2021 och kommer att behöva vår fortsatta hjälp med bl a
myndighetskontakter, inte minst med migrationsverket för ansökan om permanent
uppehållstillstånd, vilket tyvärr inte är en självklarhet. Vi avser även fortsätta att ordna
integrationsfrämjande aktiviteter.!

!

Vi ställer därför frågan till ÄK om det finns kvarstående eller nya medel att användas för fortsatt
lyckad integration av målgruppen?!

!
!
Vänliga hälsningar !
!
ÄLMHULTS RÖDA KORS KRETS!
!
Else-Marie Bengtsson!
Sven-Erik Svensson!

!
!
!
!
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 79 Projekt ensamkommande flyktingbarn begäran om förlängning
Ärendenummer KS 2017/155

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medger att projektet ”Ensamkommande”, under ledning
av Älmhults Rödakorskrets, förlängs med i övrigt gällande förutsättningar så
länge det behövs utifrån projektets syfte, dock som längst till och med
2019-12-31.
2. Slutredovisning av projektet ska göras en månad efter projektavslut, senast
2020-01-31.
3. Inga extra medel tillförs projektet med anledning av förlängningen.
4. Delredovisning av projektet ska göras på kommunstyrelsens sammanträde
2019-05-07.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Jäv
Elizabeth Peltola (C) och Bo Bergsjö (L) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Rödakorskrets anhåller i skrivelse daterad 2019-01-08 besked om
eventuell förlängning av projektet ”Ensamkommande”, vilket har ordinarie
slutdatum 2019-06-30. Förlängning har enligt skrivelsen diskuterats vid möte
mellan Röda Korset och representanter för kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade skrivelsen 2019-01-22, § 9 och
valde då att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Projektet ”Ensamkommande” startades 2018 för att möjliggöra för asylsökande
ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år under asylprocessen att bo kvar i
Älmhults kommun i väntan på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.
Projektet genomförs under ledning av Älmhults Rödakorskrets, huvudsakligen
finansierat av bidrag från Älmhults kommun.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 9
 Skrivelse från Älmhults Rödakorskrets daterad 2019-01-08
 Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16, § 14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Ansökan om verksamhetsbidrag, Älmhults Rödakorskrets, daterad
2018-01-11

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) föreslår att projektet delredovisas på kommunstyrelsens
sammanträde i maj.
Tomas Harrysson (C) föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut samt att projektet delredovisas för kommunstyrelsen. Soili LångSöderberg (M) och Gun-Britt Cedergren (KD) instämmer i Tomas Harryssons
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Harryssons
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Stefan Jönssons
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsens bifaller tilläggsförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Älmhults Rödakorskrets
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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!
Redovisning av projektet Ensamkommande pojkar!
!
KS beslutade i januari 2018 att överföra regeringsmedel kr 900.000 till
Älmhults Röda Kors Krets för projektet som syftar till att på ideell basis hitta
och ekonomiskt stötta familjer som kan ordna boende för ungdomarna i sina
hem. Röda Korset har även tillhandahållit stöd och rådgivning för såväl
ungdomarna som hemmet. Projektet har pågått i 2 år, 2018-2019.!

!

Sammantaget har 18 ungdomar omfattats och ca 15 olika familjer.!
Utöver familjerna har 20-tal eldsjälar stöttat för att ge ungdomarna en god
integration.!

!
Kostnadsbudget har inlämnats vid uppstarten av projektet.!
!
Nedan följer en ekonomisk sammanfattning per 20191231:!
!
Familjehem, mat, kläder, hygien, medicin, fritid mm
Fördelat på 24 mån:! 32.753/mån!

786.068!

!

Aktiviteter, advokat, resor, förhandlingar, pass, tillstånd mm 113.932!
Fördelat på 24 mån:
4.747/mån!

!

Totalt!!
!
!
!
!
!
!
!
900.000!
Fördelat på 24 mån:
37.500/mån!
Fördelat på ca 15 ungdomar* : 2.500/ungdom/mån!
* Antalet ungdomar har varierat bl a pga avslag från MV samt beviljade TUT
för studier med studiemedel/studielån.!

!

Vi har även erhållit regeringsmedel 2019 från Röda Korset centralt och bidrag!
från Lions, Rotary och några kyrkoförsamingar i kommunen.!
Arbetet i gruppen kommer att försätta även under 2020 med
integrationsaktiviteter och stöd i myndighetskontakter mm.!
Röda Korset har förhoppningsvis möjlighet att i viss utsträckning tillskjuta
medel för detta.!

!

Älmhult 20200117!
Älmhults Röda Kors Krets!
Sven-Erik Svensson, kassör 0734146966!

!
!
!
!
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 24 Fördelning utvecklingsmedel 2020 utbildningsnämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen tillåter användning av framtids- och utvecklingsmedel
motsvarande 9 477 000 kronor i enlighet med utbildningsnämndens förslag
daterat 2019-12-11.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 203, beslutades
att varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-12-18 om att fördela utvecklingsmedel 2%
i enlighet med utbildningsnämndens sammanställning daterad 2019-12-11.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För utbildningsnämnden innebär två procent att 9 477 000 kronor är avsatta till
framtids- och utvecklingsanslag.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Utbildningsnämndens förslag till användning av utvecklingspengar daterat
2019-12-11
 Utbildningsnämndens beslut 2019-12-18 § 186
 Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 daterad 2019-12-12
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-22
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Fördelning utvecklingsmedel 2020 utbildningsnämnden
Ärendenummer KS 2019/150

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-12-18 om att fördela utvecklingsmedel 2%
i enlighet med utbildningsnämndens sammanställning.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För utbildningsnämnden innebär två procent att 9 477 tkr är avsatta till framtidsoch utvecklingsanslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Beslut Utbildningsnämnden 2019-12-18 UN 2019/65 § 186

Ärendeberedning
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling.
Anslaget ska sedan användas till att hitta nya sätt att arbeta på, utveckla
kommunen och använda ny teknik. Anslaget kan användas till nya arbetssätt och
ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya
arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering
eller ny teknik. Förvaltningen ska därefter redovisa hur tanken är med
framtidssatsningen och kostnaden. De medel som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingsanslaget.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
För utbildningsnämnden innebär två procent att 9 477 tkr är avsatta till framtidsoch utvecklingsanslag.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-22

2(2)

Utbildningsnämnden beslutade 2019-12-18 om att fördela utvecklingsmedel 2%
i enlighet med utbildningsnämndens sammanställning och
utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma i januari med uträkning
för hur detta påverkar fördelningen till respektive verksamhetsområde.
Den 23 december när protokollet expedierades till kommunstyrelsen ställdes
frågan till utbildningsförvaltningen om beslutet var en form av äskande av
utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen. Efter julhelgerna återkopplades från
förvaltningen att så var det.
Underlaget från utbildningsförvaltningen motsvarar 9,5 mkr.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel motsvarande 9 477
tkr i enlighet med nämndens förslag
Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
För Information
Utbildningsnämnden
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Förslag användning av utvecklingspengarna 2 %

2019-12-11

Familjecentralen

Utveckling av familjecentralens arbete, kopplat till
1 500 Barnens bästa gäller i Kronoberg

Utveckling av Centrala barn- och
elevhälsans förebyggande arbete

CBEH:s arbete kan utvecklas mot att arbeta för att
minska framtida kostnader och elevers
misslyckande i ännu högre grad. Detta kan t ex ske
1 000 genom en förstärkning av skolsköterskeresursen.

Samverkan skola arbetsliv - SSA
Kompetensutveckling

Det finns ett önskemål från såväl skolans sida, som
från näringslivet att stärka samarbetet. En
dedikerad samordnare för detta arbete skulle
600 kunna bidra positivt till utvecklingen.
1 500

Utveckling av förändrade
arbetssätt på skolorna.
Kommunala aktivitetsansvaret KAA
Barnens bästa gäller

Syfte att arbeta för att alla elever ska lyckas i
kommunens skolor, men också för att motverka
3 400 lärarbrist. Nya kompetenser som avlastar lärarna.
Fortsatt utvecklingsarbete för att förhindra att
elever hoppar av skolan och får de elever som
750 hoppat av att återvända.
Utvecklingsarbete för att se till att alla barn mår
750 bra och lyckas i skolan.
9 500
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

2019-12-20

Sidnummer, beslut 1(3)

Utbildningsnämnden

§ 186 Verksamhetsplan 2020-internbudget
Ärendenummer UN 2019/65

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 enligt förslag daterat
2019-12-12.
2. Fördelning av utvecklingsmedel 2 % sker i enlighet med
utbildningsförvaltningens sammanställning och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att återkomma i januari med uträkning hur detta påverkar
fördelningen till respektive verksamhetsområde.
3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i januari presentera en sammanställning över förslag på åtgärder för minskade kostnadsökningar för år 2020
med tillhörande konsekvensbeskrivningar

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av fördelning av driftbudget per verksamhet, aktiviteter till resultatmålen, investeringsbudget samt handlingsplan för arbetsmiljö och jämställdhet/mångfald.

Protokollsanmärkning
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanmärkning.
På utbildningsnämndens utskottsprotokoll 2019 12 14, § 115.
Socialdemokraterna var inte eniga med utskottets förslag till beslut. Utan var
tydliga med att vi återkommer på nämnden med förslag.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29.
 Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-12-12.
 Utbildningsförvaltningens sammanställning – Förslag utvecklingspengar
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2019-12-04, § 115.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

Sidnummer, beslut 2(3)

Utbildningsnämnden

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.05-11.08.

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) föreslår följande:
1. (I enlighet med utskottets förslag) Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020 enligt förslag daterat 2019-12-12.
2. Fördelning av utvecklingsmedel 2 % sker i enlighet med sammanställning vid
5.3 (listan i handlingarna) och förvaltningen får i uppdrag att återkomma i
januari med uträkning hur detta påverkar fördelningen till respektive verksamhetsområde.
3. Förvaltningen får i uppdrag att i januari presentera en sammanställning över
förslag på åtgärder för minskade kostnadsökningar för år 2020 med tillhörande
konsekvensbeskrivningar.
Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson (C) frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Protokollsanteckning
Protokollsnotering från Socialdemokraterna angående verksamhetsplan för
utbildningsnämnden 2020.
Inlämnat på utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2019.
Socialdemokraterna avstår från att fatta beslut om verksamhetsplan för utbildningsnämnden i Älmhult år 2020 på grund av följande:
 Konsekvensanalyserna för förvaltningens förslag är vid dagens möte inte färdiga och vi anser därför att det är oansvarigt att besluta utan dessa.
 Flera av förslagen på besparingar saknar uträkning om vad de ger i pengar
och är därför svåra att värdera.
 Under arbetet med verksamhetsplanen har det vid flertalet tillfällen hänt att
handlingar lämnats på sittande möte, exempelvis ekonomiska beräkningar
och konsekvensanalyser. Detta har inneburit att det varit svårt för oppositionspartierna att ta ställning utan att förankra besluten bredare i sina partier.
När vi fått ta del av förvaltningens ekonomiska uträkningar och konsekvensanalyser utifrån det förslag som ligger så kommer vi att lämna in vårt förslag på
verksamhetsplan för 2020.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

Sidnummer, beslut 3(3)

Utbildningsnämnden

_____
Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gymnasiet, Samuel Svensson
Controller, Patrik Alm
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

UN 2019/65
2019.2093
2019-12-12
Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2020

Utbildningsnämnden
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2019-12-12

Verksamhetsplan
2019-12-12

2(8)
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och
inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter
enligt skollagen (2010:800).
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnderna ska utifrån budgetanvisningarna ta fram en verksamhetsplan som
ska lämnas beslutad och samverkad till ekonomi- och kansliavdelningen senast
31/12 – 2019. Verksamhetsplanen kan beslutas av nämnden efter att budgeten är
beslutad i kommunfullmäktige den 25/11 – 2019.

2 Resultatmål
Huvudprocess

Resultatmål

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

Välfärdsprocess

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att
öka/bibehålla din förmåga

Välfärdsprocess

I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov

Samhällsutvecklingsprocess

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen ske i kommunens olika delar.

Samhällsutvecklingsprocess

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar

2.1.1 Resultatmål 1
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga
till yrkesprogram på gymnasiet.

2.1.2 Aktivitet 1
Älmhults kommun satsar på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Samverkan för bästa skola – Skolverket, Linnéuniversitetet

2.2.1 Resultatmål 2
I Älmhults kommun ska alla barn och elever få sina val

2.2.2 Aktivitet 2
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i kommunens lokalförsörjningsprocess
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2.3.1 Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år

2.3.2 Aktivitet 3
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla elever som går ut gymnasiet får
en gymnasieexamen.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på grundskolan för att alla är behöriga att
söka gymnasiet.
Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god kvalitet - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)

2.4.1 Resultatmål 4
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där
effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.

2.4.2 Aktivitet 4
Utveckla arbete för att stödja elever med särskilda behov.
Aktivt arbete med Barnens bästa gäller i Kronoberg

2.5.1 Resultatmål 5
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär
ett minskat stödbehov.

2.5.2 Aktivitet 5
Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.
Aktivt arbete med Barnens bästa gäller i Kronoberg

2.6.1 Resultatmål 6
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1 % årligen. Befolkningsökningen
ske i kommunens olika delar.

2.6.2 Aktivitet 6
Lokalförsörjningsprocess.

2.7.1 Resultatmål 7
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla
timmar
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2.7.2 Aktivitet 7
Fortsatt utveckling av e-tjänster
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3 Ekonomi
3.1 Driftbudget 2020
tkr
Vht 3 pos
Nämnd- och styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentral)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning
Ledning

BOKSLUT
2018
955
1 283
95 051
18 097

BUDGET
2019
1 365
1 397
109 275
23 516

174 230
9 212
66 818
2 488
7 298
1 524
329
-2 065

210 668
10 068
80 808
2 348
9 607
1 060
1 178
839
87

BUDGET
2020
1 300
1 248
107 000
25 000
13 500
211 543
10 000
80 500
3 225
9 300
1 200
732
1 404
70

7 474

8 708

8 000

382 694

460 924

483 499

Framtid & Utveckling

9 477

Summa

Ökningen av budgetram för 2020 jämfört med budget för 2019 uppgår till 22
575 tkr. Senaste prognosen för 2019 visar däremot på 472 907 tkr vilket i så fall
innebär att budgetramen för 2020 tillförs 10 592 tkr.
Av denna budgetram är dock 9 477 tkr villkorat och kan i det inledande skedet
inte medräknas i verksamheternas budgetramar. Därav är den i tabellen ovan
särredovisad. Beräknad elevpeng till fristående skolor och interkommunal
prissättning kan påverkas beroende på om den villkorade delen faller ut och i så
fall hos vilken verksamhet medlen hamnar.
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3.2 Investeringsbudget 2020-2030
Projektnumren i tabellen nedan innehåller följande:
26000 – Investeringar UTB, 26001 Verksamhetssystem,
26011 – investeringar i inventarier inom centrala ansvaret, 26111 – investeringar
i inventarier inom förskolan, 26121 – investeringar i IT inom förskolan, 26131 –
investeringar i akustikförbättring inom förskolan, 26411 – investeringar i
inventarier inom grundskolan, 26421 – investeringar i IT inom grundskolan,
26431 – investeringar i akustikförbättring inom grundskolan, 26511 –
investeringar i inventarier inom Gymnasium och Vux, 26521 – investeringar i IT
inom Gymnasium och Vux, 26531 – investeringar i akustikförbättring inom
Gymnasium och Vux.
Den största delen av investeringar i inventarier utgörs av möbler. Vad gäller
investeringar i IT är det främst utbyte av projektorer och anskaffning av nya
sådana samt digitaliseringsåtgärder. Akustikinvesteringar främjar arbets- och
studiemiljön genom att sänka ljudnivåer. Detta genom skärmar samt tak och
väggplattor med ljuddämpande egenskaper.

Kommunstyrelsen
Projekt 26000

Projekt 26001

Projekt 26011

Projekt 26111

Projekt 26121

Projekt 26131

Projekt 26411

Projekt 26421

Projekt 26431

Projekt 26511

Projekt 26521

Projekt 26521

Summa

Tkr
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Ack
budget t o
m 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

År 2027

År 2028

År 2029

År 2030

År 2031

0

1 030
1 030

1 350
1 350

1 350
1 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840
840

1 675
1 675

835
835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100
100

150
150

0

0

0

500
500

200
200

200
200

0

0

0

0

200
200

0

0

0

0

0

0

0

1 701
1 701

1 114
1 114

986
986

0

0

475
475

305
305

310
310

0

0

300
300

200
200

200
200

0

0

1 150
1 150

750
750

700
700

0

0

0

0

0

0

0
840

0
6 931

0
4 904

0
3 946

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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20202031
0
3 730
3 730
0
2 510
2 510
0
250
250
0
900
900
0
200
200
0
0
0
0
3 801
3 801
0
1 090
1 090
0
700
700
0
2 600
2 600
0
0
0
0
0
0
15 781
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4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutveckling
Fokus det
kommande
året

Skapa en hållbar
arbetsmiljö

Handlingsplan/
åtgärder

HÖK 18

Sjuktal

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Årlig
uppföljning
Begära in
och
sammanställa
årlig
uppföljning
från samtliga
enheter.

167

Jämställdhet/
mångfald
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Tjänsteskrivelse
2019-11-29
Utbildningsförvaltning
Eva-Marie Andersson
Eva-Marie.Andersson@almhult.se
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2019-11-29

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer UN 2019/65
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av
fördelning av driftbudget per verksamhet, aktiviteter till resultatmålen,
investeringsbudget samt handlingsplan för arbetsmiljö och
jämställdhet/mångfald.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29



Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-28

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat om en nettobudget på
483 499 tkr för utbildningsnämnden 2020. I det ingår 2 % för framtid och
utveckling, 9 477 tkr. Kommunstyrelsen beslutar om hur dessa medel får
användas.
Jämfört med utbildningsnämndens förslag till budget 2020 innebär fullmäktiges
beslut 18,5 mkr mindre i budget. I utbildningsnämndens förslag ingick redan
besparingsåtgärder på 9 873 tkr. Därutöver har statsbidragen minskat med 7,8
mkr jämfört med 2019. Andra kostnadsökningar är t ex lokalhyra, lokalvård och
skolskjuts. Därför innebär budgetförslaget att ytterligare besparingsåtgärder
behöver vidtas.
Investeringsbudgeten innehåller investeringar på 6 931 tkr för 2020. Plan 2021
innehåller investeringar på 4 904 tkr och plan 2022 investeringar på 3 946 tkr.
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till besparingar.

Eva-Marie Andersson

Roger Johansson

Handlägg administrativ

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasiet
Controller
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25 Fördelning utvecklingsmedel - tekniska
nämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen tillåter användning av framtids- och utvecklingsmedel
motsvarande 1 356 000 kr i enlighet med nämndens förslag daterat 2020-0128.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 203, beslutades
att varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling. För tekniska nämnden innebär två procent att 1 556 000 kronor är
avsatta till framtids- och utvecklingsanslag.
Tekniska nämnden begär av kommunstyrelsen att få disponera avsatta medel om
1 356 000 kronor för framtid och utveckling till ett antal projekt under år 2020.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17
 Tekniska nämndens beslut 2020-01-28, § 5
 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Fördelning utvecklingsmedel 2020 – Tekniska
nämnden
Ärendenummer KS 2020/14

Sammanfattning av ärendet
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling. För tekniska nämnden innebär två procent att 1 556 tkr är avsatta till
framtids- och utvecklingsanslag.
Tekniska nämnden begär av kommunstyrelsen att få disponera avsatta medel om
1 356 tkr för framtid och utveckling till ett antal projekt under år 2020.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17
 Beslut tekniska nämnden 2020-01-28 TN 2019/1 § 1

Ärendeberedning
I budget 2020, som kommunfullmäktige fastställde 2019-11-25, beslutades att
varje förvaltning låser in två procent av sin budget för att stimulera framtida
utveckling.
Anslaget ska sedan användas till att hitta nya sätt att arbeta på, utveckla
kommunen och använda ny teknik. Anslaget kan användas till nya arbetssätt och
ökat processinriktat arbetssätt, exempelvis mer personalstyrning, nya
arbetsmetoder eller utbildning, samarbete över förvaltningsgränser, digitalisering
eller ny teknik. Förvaltningen ska därefter redovisa hur tanken är med
framtidssatsningen och kostnaden. De medel som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingsanslaget.
Beslut om att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel för
respektive nämnd tas av kommunstyrelsen.
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För tekniska nämnden innebär två procent att 1 556 tkr är avsatta till framtidsoch utvecklingsanslag. Tekniska nämnden begär att få disponera avsatta medel
om 1 356 tkr för framtid och utveckling till ett antal projekt under 2020.
Projekten omfattar följande verksamhetsområden:
1. Projekt – Framtidsutredning av morgondagens räddningstjänst (300 tkr)
2. Projekt – Inmätning av park och grönytor m.m. (200 tkr)
3. Projekt – En ändamålsenlig och effektiv måltidsverksamhet (200 tkr)
4. Rekrytering av controller och utvecklingsledare (656 tkr)
Nämnden beskriver att målsättningen är att projekten ska klarlägga fakta och
förutsättningar inom några av förvaltningens verksamhetsområden och därefter i
dialog med nämnden ge förslag till utveckling- och effektiviseringsåtgärder och
uppnå effekt från och med verksamhetsåret 2021.
Tekniska nämnden föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna tekniska
nämndens förslag på framtid- och utvecklingssatsningar samt att kostnaden för
projekten finansieras genom avsatta medel för framtid- och
utvecklingssatsningar för tekniska nämnden motsvarande 1 356 tkr. Därefter
återstår 200 tkr av tekniska nämndens medel avsatta till framtids- och
utvecklingsanslag.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att tillåta användning av framtids- och utvecklingsmedel motsvarande 1 356
tkr i enlighet med nämndens förslag

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
För Information
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

§ 5 Förslag på utvecklingsområden för tekniska
nämnden
Ärendenummer TN 2019/1

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden uppdrar tekniska förvaltningen att återkomma med
ytterligare ett förslag på utvecklingsområde.
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
2. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag på framtid och
utvecklingssatsningar.
3. Kostanden för projekten finansieras genom avsatta medel för framtid och
utvecklingssatsningar för tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive
förvaltnings budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med
avsatta medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger
förutsättningar för nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling.
Pengarna kan gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt,
exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete
över förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är
med framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär tekniska förvaltningen att få
disponera avsatta medel om 1 356 000 kronor för framtid och utveckling till ett
antal projekt under 2020.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Projekten omfattar följande verksamhetsområden:
1.
2.
3.
4.

Projekt – Framtidsutredning av morgondagens räddningstjänst
Projekt – Inmätning av park och grönytor m.m.
Projekt – En ändamålsenlig och effektiv måltidsverksamhet
Rekrytering av controller och utvecklingsledare

Målsättningen är att projekten ska klarlägga fakta och förutsättningar inom några
av förvaltningens verksamhetsområden och därefter i dialog med nämnden ge
förslag till utveckling- och effektiviseringsåtgärder och med uppnå effekt från
och med verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johanssons (M) föreslår att tekniska nämnden godkänner i
tjänsteskrivelsen beskrivna projekt:
 Projekt – Framtidsutredning av morgondagens räddningstjänst
 Projekt – Inmätning av park och grönytor m.m.
 Projekt – En ändamålsenlig och effektiv måltidsverksamhet
 Rekrytering av controller och utvecklingsledare
Men tar bort följande projekt:
 Projekt – massahantering
Tekniska nämnden uppdrar istället tekniska förvaltningen att återkomma med ett
nytt förslag på förbättringsområde.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut med ändrad beslutsformulering och
finner att nämnden bifaller.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

175

Utdragsbestyrkande

TN 2019/1
2020.74

Tjänsteskrivelse
2020-01-22
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2020-02-06

Tekniska nämnden

Förslag till framtid och utvecklingsområden för
Tekniska förvaltningen
Ärendenummer TN 2019/1

Sammanfattning av ärendet
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive
förvaltnings budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med
avsatta medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger
förutsättningar för nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling.
Pengarna kan gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt,
exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete
över förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är
med framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär tekniska förvaltningen att få
disponera avsatta medel om 1 556 000 kronor för framtid och utveckling till ett
antal projekt under 2020.
Projekten omfattar följande verksamhetsområden:
1. Projekt – Massahantering
2. Projekt – Framtidsutredning av morgondagens räddningstjänst
3. Projekt – Inmätning av park och grönytor m.m.
4. Projekt – En ändamålsenlig och effektiv måltidsverksamhet
5. Rekrytering av controller och utvecklingsledare
Målsättningen är att projekten ska klarlägga fakta och förutsättningar inom några
av förvaltningens verksamhetsområden och därefter i dialog med nämnden ge
förslag till utveckling- och effektiviseringsåtgärder och med uppnå effekt från
och med verksamhetsåret 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
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Ärendeberedning
I budgetförutsättningarna för 2020 reserverades det medel i respektive
förvaltnings budgetram för framtids- och utvecklingssatsningar. Intentionen med
avsatta medel framgår i Alliansens budgetskrift för 2020 och anger
förutsättningar för nyttjandet av dessa medel:
”Vi måste förändra för framtiden. Hitta nya sätt att arbeta på, utveckla oss
själva och använda ny teknik. För att stimulera denna utveckling låser varje
förvaltning in två procent av sin budget för framtida utveckling.
Pengarna kan gå till nya arbetssätt och ökat processinriktat arbetssätt,
exempelvis mer personalstyrning, nya arbetsmetoder eller utbildning, samarbete
över förvaltningsgränser, digitalisering eller ny teknik. Redovisa hur tanken är
med framtidssatsningen och kostnaden. Pengarna som behövs tas ur det låsta
framtids-och utvecklingskontot.”
Med utgångspunkt från denna intention begär tekniska förvaltningen att få
disponera avsatta medel om 1 556 000 kronor för framtid och utveckling till ett
antal projekt under 2020. Målsättningen är att projekten ska klarlägga fakta och
förutsättningar inom några av förvaltningens verksamhetsområden och därefter i
dialog med nämnden ge förslag till utveckling- och effektiviseringsåtgärder.
Projekten omfattar följande verksamhetsområden:
1. Projekt – Massahantering
Projektet syftar till att strategiskt utreda förutsättningar och alternativa
möjligheter att hantera överskottsmassor vid exploatering. Idag används
metoden att lägga överskottsmassor på hög eller som vallar i olika utformningar
runt våra bostäder. Målet med projektet är att hitta en alternativ hantering av
överskottmassor och därigenom öka både attraktivitet och exploateringsgrad
samt minska driftkostnader vid kommande exploateringsprojekt.
Utredningsarbetet är beräknat till 200 000 kr.
2. Projekt – Framtidsutredning av morgondagens räddningstjänst
Projektet syftar till att utreda morgondagens förutsättningar och behov för en
ändamålsenlig och effektiv räddningstjänst i Älmhults kommun. 2013
genomfördes en större riskutredning i syfte att belysa krav och behov på
räddningstjänstens förmåga. De senaste åren har kommunen haft en fantastisk
positiv expansion och utveckling vilket omfattar både befolkning och
verksamhet. Målet med projektet är att klarlägga nuläget och utföra en
framtidsanalys avseende kommunens risker och behov och som i sin tur kan
ligga till grund för inriktningar och beslut för kommande mandatperiod.
Detta projekt kan med fördel samordnas med uppdrag och medel för analys och
utredning kopplat till kommunens framtida behov och organisation inom
området krisberedskap och civilt försvar.
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Utredningen är beräknad till 300 000 kr ur tekniskas ram. Vid samordning
avseende utredning av kris och säkerhet bör medel avsättas från
kommunledningsförvaltningen.
3. Projekt – Inmätning av park och grönytor m.m.
Projektet syftar till att mäta in ytor och områden där drift och skötsel sker.
Idag finns inget underlag över hur stora ytor som park och gatuskötsel sker
och omfattar. Målet med inmätningen är att få tillgång till ett digitalt underlag
för planering, samordning och verksamhetseffektivisering avseende drift och
skötsel av vägar, park och grönytor.
Inmätningen är beräknad till 200 000 kr.
4. Projekt – En ändamålsenlig och effektiv måltidsverksamhet.
Projektet syftar till att genomlysa kommunens kostverksamhet utifrån
ändamål och effektivitet. Kommunens kostverksamhet består av många
verksamhetsställen i olika utformningar och med olika förutsättningar.
Verksamheten har växt och utvecklats efterhand och nya kök har tillkommit i
takt med kommunens ökande befolkning och behov. Målet med projektet är
att kartlägga möjliga samordnings- och effektivitetsåtgärder som i sin tur kan
ligga till grund för beslut om verksamhetsutveckling inom området.
Utredningen är beräknad till 200 000 kr.
5. Projekt – Controller och utvecklingsledare.
Projektet är tvåårigt och syftar till att förstärka förvaltningen med kompetens
för att långsiktigt kunna arbeta med utveckling och effektivisering.
Förvaltningens ekonomiska förutsättningar 2020 ger begränsad möjlighet till
att arbeta långsiktigt med framtid och utvecklingssatsningar. Bakgrunden är
att kommunens expansion och utveckling inneburit att kompetens och resurser
prioriterats mot operativa behov för att leverera enligt beslutade uppdrag och
ambitionsnivåer. Detta innebär i sin tur att uppföljning och utvecklingsarbete
har eftersatts och är i stort behov att återtas. Målet med projektet är att kunna
jobba långsiktigt och nära verksamheten med kontroll, utveckling och
effektiviseringar samordnat inom förvaltningen. Målet är också att
samordningsvinster och effektiviseringar på sikt ska bidra till att kompetensen
kan permanentas.
Syfte med rekryteringen är att bemöta förvaltningens identifierade
utvecklingsbehov:
-

Kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling
Ekonomi-, mål- och kvalitetsuppföljning samt analys och utveckling.
Digitaliseringsutveckling
Organisationsutveckling och effektiviseringsarbete
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Omarbetning och revidering av styrdokument för tekniskt stöd och
infrastruktur
Samordning av stöd och bidragsansökningar inom tekniska
funktionsområdet

Projektet är beräknat till 1 200 000 kr vara av 656 000 kr begärs av medel för
framtid och utvecklingssatsningar.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Att godkänna tekniska nämndens förslag på framtid och
utvecklingssatsningar.
2. Att kostanden för projekten 1–5 finansieras genom avsatta medel för framtid
och utvecklingssatsningar för tekniska nämnden.

Anders Nyberg

Underskrift

Teknisk chef

Titel

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 29 Årsanalys 2019 - politisk organisation
Ärendenummer KS 2020/19

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner årsanalys 2019 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Årsanalys för 2019 innehåller periodens väsentliga händelser samt årsbokslut för
nämndens drift och investeringar. Politisk organisation visar ett positivt resultat
om 1 101 000 kr på helåret.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-13
 Årsanalys 2019 – politisk organisation daterad 2020-02-03
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Årsanalys 2019 Politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Årsanalys för 2019 enligt kommunstyrelsens anvisningar presenteras. Denna
innehåller periodens väsentliga händelser samt årsbokslut för nämndens drift och
investeringar. Politisk organisation visar ett positivt resultat om 1 101 tkr på
helåret.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Årsanalys 2019 politisk verksamhet, daterad 2020-02-13
Politisk organisation årsanalys 2019 daterad 2020-02-03

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsanalys 2019.

Camilla Hallberg

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Innehåll
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
Året har präglats av att det är en ny mandatperiod, med nya politiker i nya
uppdrag. Utbildning för de nyvalda politikerna har egenomförts i respektive
nämnd.
I samband med fullmäktiges möte har fullmäktigeledamöterna fått information
från Sveriges kommuner och regioner om hot, hat och våld.
En ny nämnd infördes vid årsskiftet, tekniska nämnden. Tekniska nämnden har
tagit över vissa uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för den nya nämnden. En dialog
förs mellan presidierna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen för att
säkerställa att ansvarsområdena blir så tydliga som möjligt utifrån det nya
reglementet.
Kommunfullmäktige har återupptagit traditionen om att anordna
fullmäktigemöten på annan plats vid några tillfällen. I maj månad hölls mötet i
Eneryda, med bred uppslutning från ortsbefolkningen och med intressant
information om pågående utvecklingsarbeten.

2. Årsbokslut för nämndens drift
Driftsredovisning
Bokslut
2018

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Budget Prognos
2019 Dr2 2019

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
Bokslut
budget/ prognos Dr2
2019 bokslut 2019
2019

-326

-385

-448

-457

72

9

Personalkostnader

6 180

7 275

6 931

6 616

659

315

Övriga kostnader

2 289

2 792

2 758

2 422

370

336

Summa

8 143

9 682

9 241

8 581

1 101

660

791

947

647

684

263

-37

Kommunstyrelse

3 398

3 770

3 811

3 710

60

101

Nämnder

210

Kommunfullmäktige

1 986

2 430

2 430

2 220

210

Kommunala pensionärsrådet

14

22

10

10

12

0

Tillgänghetsrådet

11

14

8

9

5

-1

774

775

762

762

13

0

Kommunalt partistöd
Kursverksamhet förtroendevalda

58

105

105

30

75

75

Revision

777

819

828

815

4

13

Allmänna val

334

500

340

341

159

-1

0

200

200

0

200

200

Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunstyrelsens förfogande
Summa

0

100

100

0

100

100

8 143

9 682

9 241

8 581

1 101

660

2.1 Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Politisk organisation visar ett positivt resultat om 1 101 tkr på helåret. Samtliga
verksamheter visar överskott. De områden där kostnaden avviker mest är på
fullmäktige, nämnder och för valet. Förfogandebudgetarna har inte behövts tas i
anspråk.
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2.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bokslut 2019
Avvikelserna har uppstått på förfogandekontona som inte behövdes tas i anspråk
under året. De fasta arvodena för nämndsledamöter har varit lägre än
prognostiserat. Detta beror på differentierat personalomkostnadspålägg.
2.3 Nämndens detaljerade analys

3. Årsbokslut för nämndens investeringar
Investeringsredovisning
Projektnr

Budget 2019

Prognos
DR2 2019

Utfall
2019

Budgetavvikelse
2019

Utgift

0

0

20

-20

Netto

0

0

20

-20

Inkomst

0

0

0

0

Utgift

0

0

20

Netto

0

0

20

Projektnamn
Inkomst

20015

Övriga investeringar

Totalt politisk verksamhet

Ack utfall

Total Budget

Slutprognos Avvikelse

0

0
0

160

-160

0

0

160

-160

0

0

0

0

-20

0

0

160

-160

-20

0

0

160

-160

Under året har investering skett för att kunna websända fullmäktigemöten.
Resterande kostnader kommer under 2020.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 30 Årsanalys 2019 - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2020/19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2019 för kommunstyrelsen och
lägger rapporten till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram årsanalys 2019 för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat om 466 000
kronor på helåret. Inom förvaltningen har det under året förelegat en allmän
återhållsamhet, och vakanshållning av tjänster vilket bidragit till det positiva
resultatet.
För kommunstyrelsen nås två av nämndens 14 resultatmål 2019. Av
resultatmålen är det fyra mål som inte är mätbara vid uppföljningstillfället.
Från och med år 2020 har kommunstyrelsen nya mål som är beslutade av
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram mätbara
aktiviteter som ska bidra till att verkställa dessa mål.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Kommunstyrelsens årsanalys 2019 daterad 2020-02-04
_____
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Kommunstyrelsen

Årsanalys 2019
Ärendenummer KS 2020/19

Sammanfattning av ärendet
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Kommunstyrelsens årsanalys 2019 daterad 2020-02-04

Ärendeberedning
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2019.
Skillnaden mellan budget och utfall blev en positiv budgetavvikelse om 466 tkr.
Inom förvaltningen har det under året förelegat en allmän återhållsamhet, och
vakanshållning av tjänster vilket bidragit till det positiva resultatet.
För kommunstyrelsen nås två av nämndens 14 resultatmål 2019. Av
resultatmålen är det 4 mål som inte är mätbara vid uppföljningstillfället. Från
och med år 2020 har kommunstyrelsen nya mål som är beslutade av
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram aktiviteter
som ska bidra till att verkställa dessa mål. Aktiviteter som är mätbara och som
förvaltningen kan påverka. Detta framgår av kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2020.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande
Under 2019 har kommunledningsförvaltningen bidragit till och uppnått mål för
kommunens utveckling. Verksamheten har en ekonomi i balans parallellt med att
en rad olika utvecklingsprojekt har genomförts.
Under hela året har ett intensivt visionsarbete pågått med bred förankring hos
både tjänstemän och politiker. En ny vision med tillhörande processer antogs av
Kommunfullmäktige i oktober månad.
En digitaliseringsledare har anställts, en verktygslåda har tagits fram för att
användas av verksamheterna för sitt verksamhetsutvecklingsarbete i form av
processer. Efterhand som processerna genomlysts och definierats som effektiva
att digitaliseras kan verksamheterna påbörja detta. Förvaltningen har tagit fram
en effektiv och ändamålsenlig ärendehanteringsprocess för att i nästa steg kunna
påbörja införande av e-arkiv, men även hur man arbetar med e-tjänster på
kommunens egen hemsida. Detta är en kommunövergripande process som
kommer skapa mervärde för samtliga förvaltningar.
Förvaltningen har slutfört projekt "Införande av e-handel" som kommer att ge
stor nytta för kommunen. E-handel innebär att det kommer bli enklare samt lätt
att göra rätt när förvaltningarna ska köpa in avtalsprodukter. Det innebär även
minskad administration kring fakturahanteringen då förvaltningen till viss del
går över till automatiserad bokföring. Projektet slutfördes 6 månader tidigare än
planerat och möjliggör nu uppföljning av avtal och införande av strategisk
upphandling. I samband med projektet har förvaltningen tagit fram
stödprocessen ”Inköpsprocess” för att tydliggöra och förenkla för alla beställare
i kommunen.
Förvaltningen arbetar ständigt med att hitta lösningar för att utföra uppdraget på
ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt. Med anledning av detta sades avtalet
med leverantör av beslutsstödsystem upp och revidering och utveckling har
under året skett av befintligt verksamhetssystem för att ersätta behovet.
Kommunledningsförvaltningen har även tagit fram en ledningsprocess
”ärendeprocess” med syfte att tillgodose Älmhults kommuns invånare,
näringsliv och andra intressenters behov av rättssäker och effektiv
ärendehantering: ”Varje initierad kontakt med kommunen ska hanteras på ett
rättssäkert och effektivt sätt”. Tanken är att processen även ska möjliggöra nästa
steg in i e-arkiv samt effektivisera införandet av e-tjänster. Förvaltningen har
tvingats till kompetensväxling för att kunna utföra uppdraget vilket innebär att
förvaltningen från och med i år även kunnat erbjuda verksamheterna juridiskt
stöd, vilket har varit väldigt uppskattat och utnyttjat.
Under året har ett intensivt arbete pågått med att ta fram reviderade mallar och
anvisningar för att förenkla för verksamheterna när det gäller budget,
uppföljning, intern kontroll, verksamhetsplaner, årsanalyser,
dokumenthanteringsplan, redovisning och tjänsteskrivelser.
Förvaltningen har under hösten genomfört SKL projektet ”Förenkla Helt
Enkelt”. Projektet syftar till att öka enkelheten för företagare att få information
och stöd vid etablerandet av ny verksamhet i kommunen. Projektet omfattar
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kommunens alla verksamheter som på ett eller annat sätt kan vara en del i
förutsättningarna för att ett företag ska kunna etablera sig i Älmhults kommun.
Effekten av projektet uppnås genom effektivare hantering av företagsfrågor och
ärenden. Projektet har resulterat i en handlingsplan med en rad olika åtgärder för
det fortsatta utvecklingsarbetet.
1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka tillväxt, i form av
bostadsbyggande, befolkningsutveckling, arbetstillfällen och investeringar,
kommer att avta under de närmsta åren. Bostadsbyggandet kommer, efter två år
med återhållsamhet, att återigen ta fart.
Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden och områden för
industri, service och handel är helt nödvändigt. Så även på en väl fungerande
infrastruktur och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet
skolan, håller en god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att
man ska välja att leva och bo i kommunen.
De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram
med skolor, bostäder och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults
tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults centrala delar
kommer också att förändras genom förtätning och betydligt högre byggnation än
i dag. Förutsättningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver särskilda
insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även utanför Älmhults tätort.
Utmaningarna är med andra ord fortsatt stora, men det är också möjligheterna!
Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större
nytta genom nya eller förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik.
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vårt tidsperspektiv
och den påverkar alla delar av samhället. Rätt använt i Älmhults kommun
kommer digitaliseringen öka effektiviteten, möjliggöra sänkta kostnader samt
skapar andra fördelar genom att förändra hur verksamheterna arbetar.
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2. Resultatmål – uppföljning
I delårsrapport 2 gjordes bedömningen att alla resultatmål skulle uppfyllas
förutom inriktningsmålet Produktion av bostäder ska öka samt de två
resultatmålen kopplade till bemötande och besvarande av e-post. För
kommunstyrelsen nås dock endast två av nämndens 14 resultatmål 2019. Av
resultatmålen är det dessutom 4 mål som inte är mätbara vid
uppföljningstillfället.
Inriktningsmål - Kommunen ska understödja näringslivets utveckling
Resultatmål - Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1% per år

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019
11 268

11 012

-

76

75

-

148

95

123

Aktiviteter:
Ta fram en etableringsplan
Marknadsföra Älmhult som företagsvänligt (produktion och personal)
Arbeta med centrumutveckling tillsammans med butiker och fastighetsägare

Resultatmål - Insiktsmätning
Aktivitet - Genomföra utbildningen "Förenkla helt enkelt"

Resultatmål - Antalet nyetablingar enlig UC*
Aktivitet - Etableringsplan ska tas fram.

Resultatmålen antal arbetstillfällen och insiktsmätning är inte mätbart vid
uppföljningstillfället. Däremot målet om antalet nyetableringar uppfylls.

Inriktningsmål - Produktionen av bostäder ska öka.

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Resultatmål - Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas
varje år

64

100

85*

Aktiviteter:
Intensifierad kontakt med byggherrar
Samlad plan- och exploateringsprocess
Avtal med minst en ny bostadsaktör gällande bostadsproduktion klart under 2019
* Utfall efter kvartal 3, dock görs bedömningen att 100 bostadsenheter inte kommer uppnås 2019.

Målet om produktionen av bostäder kan inte mätas ännu men målet bedöms inte
uppfyllas 2019. En faktor som påverkar är färdigställande av nytt vattenverk för
tillräcklig kapacitet för nya bostäder men den största förklaringsgrunden står
sannolikt att finna i en viss oro på den lokala arbetsmarknaden under året. Detta
skapar normalt en viss tveksamhet att ta steget att flytta till en ort där man
uppbär sitt arbete och istället välja att pendla en tid till den enskilde känner en
större säkerhet inför framtiden.
Inriktningsmål - Kommunen ska ha en hög planberedskap

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Resultatmål - Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter
Aktiviteter:
Plan för Vena-området tas fram under 2019
Ta fram nödvändiga planeringsunderlag t ex parkeringsnorm
Färdigställa den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för antagande vid årsskiftet 2019/2020
Färdigställa detaljplaner för Hagahem 1, Kv Gunnar Gröpe, Hvita korset och Sv Isak under
2019
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Resultatmålet med en planberedskap för 500 bostadsenheter nås med god
marginal.

Inriktningsmål - Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet
det nya varumärket

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Resultatmål - Minst 75% av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult

-

75%

-

Aktiviteter:
Lyfta stolta Älmhultsbor i t ex social medier
Lyfta platser i Älmhult i sociala medier
Genomföra event under året (t ex kulturnatta, älmhultsfestivalen och pride)
Skapa delaktighet kring home of the home

Resultatmålet att kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult är inte mätbart
vid uppföljningstillfället.

Inriktningsmål - Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Resultatmål - Följa ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning
121

Förbättrad
rankingplats

186

Aktiviteter:
Färdigställande av naturvårdsplan
Arbete med att organisera om och effektivisera kommunens fordonsflotta
Cykelstrategi tas fram med åtgärder inom både beteendeförändring och fysiska åtgärder
Ta fram riktlinjer för hållbart byggande

Älmhults kommun rankades på 186:e plats i Aktuell hållbarhetsmätning 2019
vilket är en försämring från förra året få Älmhult hamnade på en 121:e plats
varpå resultatmålet inte uppfylls 2019.
Fokusområde - Ekonomi

Budget 2019 Bokslut 2019

Resultatmål - Minst 90 % av kommunnes medarbetare ska känna till kommunens övergripande
mål och fokusområden

90%

79%

90%

64%

Aktivitet - mål tas upp regelbundet på arbetsplatsträff. Återrapportering till KLF:s ledningsgrupp
efter kvartal 1 och kvartal 4.

Resultatmål - Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska
förutsättningar och aktuella läge.
Aktivitet - Enhetens budget samt prognos avseende delårsrapport 1 och 2 ska föredras på respektive
arbetsplatsträff under 2019.

Inget resultatmål inom fokusområdet ekonomi uppfylls.
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Inom fokusområde Medarbetare nås inga resultatmål. Resultatmålen kopplade till
bemötande och besvarande av e-post uppfylls inte då det återkommande upplevs
svårt att nå fram till rätt handläggare med mejl och samtal. Dock är det hela 85 %
av e-postmeddelandena besvaras inom ett dygn men det är fortfarande 4 % av epostmeddelandena som är obesvarade efter två veckor. Som en del i
förbättringsarbetet genomfördes projektet Förenkla Helt Enkelt under 2019.

3. Årsbokslut för nämndens drift
Driftsredovisning

Verksamhet (tkr)

Bokslut
2018

Intäkter

Budget Prognos
2019 Dr2 2019

Avvikelse
Bokslut
budget/
2019 bokslut 2019

Avvikelse
bokslut/
prognos
Dr2 2019

-31 695

-29 660

-30 685

-40 770

11 110

Personalkostnader

37 204

44 972

44 941

44 818

154

123

Övriga kostnader

41 915

37 070

38 203

47 869

-10 799

-9 666

Summa

47 423

52 382

52 459

51 916

466

543

5 252

4 915

5 198

5 149

-234

49

Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

271

992

1 013

977

15

36

Näringslivsfrämjande åtgärder

882

1 470

1 810

2 017

-547

-207

Konsument- och energirådgivning

209

225

234

206

19

28

Turistverksamhet

949

831

831

814

17

17

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

796

774

589

-270

1 044

859

Allmän kulturverksamhet, övrigt

523

561

525

560

1

-35

-5

0

0

0

0

0

795

1 709

1 709

1 679

30

30

Övrig politisk verksamhet

Flyktingverksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Buss-, bil- och spårbunden trafik
Gemensam verksamhet
Effektiviseringspost

10 085

2 415

3 060

3 410

3 187

-127

223

35 336

39 069

37 140

37 598

1 471

-458

0

-1 224

0

0

-1 224

Summa
47 423
52 382
52 459
51 916
466
* Justering av kategorisering av verksamheter från gemensam verksamhet till Övrig politisk verksamhet är gjord utifrån SCB´s
verksamhetsindelning.
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Budget Prognos
2019 Dr2 2019

Avvikelse Avvikelse
budget/ bokslut/
Bokslut
bokslut prognos
2019
2019 Dr2 2019

4 231

7 180

7 544

6 780

400

764

Ekonomi- och kansliavdelningen

16 460

18 120

17 554

17 664

456

-110

HR-avdelningen

-49

11 092

12 831

13 250

13 299

-468

Kommunikationsavdelningen

5 308

5 816

5 910

5 982

-166

-72

IT-avdelningen

1 369

2 532

987

2 167

365

-1 180

Planeringsavdelningen

8 964

7 127

7 214

6 025

1 103

1 190

0

-1 224

0

0

-1 224

0

47 424

52 382

52 459

51 917

466

543

Effektiviseringspost
Summa

3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2019 och bokslut 2019
Kommunstyrelsens utfall för 2019 blev 51,9 mkr att jämföra med budgeterade
52,4 mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 0,5 mkr.
Kommunstyrelsen hade vid årets början en effektiviseringspost om 2,4 kr men
erhöll som en engångsförstärkning om 1,2 mkr i form av tilläggsanslag från
kommunfullmäktige i samband med delårsrapport 1.
Inom förvaltningen har det under året förelegat en allmän återhållsamhet och
vakanshållning av tjänster vilket bidragit till det positiva resultatet. Ekonomioch kansliavdelningens positiva budgetavvikelse är hänförligt främst till
vakanshållning av tjänst och minskade köp av upphandlingskonsulter samt
allmän återhållsamhet. IT-avdelningen har kunnat bidra till en mindre positiv
budgetavvikelse beroende på att de anställt in kompetens istället för att
upphandla konsultstöd. Dessutom har övergången till ny växel medfört kraftigt
minskade kostnader jämfört med tidigare. Planeringsavdelningens positiva
budgetavvikelse hänförs till vakanshållning av tjänst, minskade
utredningskostnader när projekt fått skjutas på framtiden samt att tidigare avsatta
medel för kalkning intäktsförts i sin helhet. HR-avdelningens negativa
budgetavvikelse beror främst på ett konsultavtal som avser systemförvaltning av
personalsystemet i samband med personalomsättning. Även
kommunikationsavdelningen har en mindre negativ budgetavvikelse vilket
hänför sig till en nedskrivning som gjorts i slutet av året.
3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2019 och bokslut 2019
Jämfört med prognostiserat utfall (52,5 mkr) i delårsrapport 2 medför årets utfall
om 51,9 mkr en förbättring med 0,5 mkr. En stor del av förbättringen beror på
intäktsföringen av periodiserade medlen från Migrationsverket och för kalkning
som förstärkt resultat med drygt 1,8 mkr vilket inte fanns med i prognosen i
delårsrapport 2. Under hösten har även tre nedskrivningar av IT-system om totalt
2,6 mkr gjorts vilket påverkat resultatet negativt. Dock har hela
kommunledningsförvaltningen haft en allmän återhållsamhet utifrån att
kommunledningsförvaltningen tillsammans skulle bromsa kostnadsutvecklingen,
vilket har bidragit till ett positivt resultat för kommunstyrelsen 2019.
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4. Årsbokslut för nämndens investeringar
Investeringsredovisning

Projektnr

Budget 2019

Prognos
DR2 2019

Utfall
2019

Budgetavvikelse
2019

Ack utfall

Total Budget

Slutprognos

Avvikelse

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

10 000

0

Netto

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

780

780

187

593

187

780

780

0

Netto

780

780

187

593

187

780

780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

500

500

0

500

0

500

500

0

Netto

500

500

0

500

0

500

500

0

Projektnamn

20001

Strategiska
mark/fastighetsförvärv

Inkomst

Inkomst
20012

Laddningsstationer

Inkomst
20013

Digitalisering

Inkomst
20014

Nätverksutrustning

Övriga investeringar

1 250

1 250

1 250

0

1 287

1 250

1 287

-37

Netto

1 250

1 250

1 250

0

1 287

1 250

1 287

-37

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

2 025

2 025

33

1 992

33

2 025

2 025

0

Netto

2 025

2 025

33

1 992

33

2 025

2 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

500

500

144

356

144

500

144

356

Netto

Inkomst
20022

20200

20230

Fr bidr t självförs

Ekonomisystem

Inköpssystem

500

500

144

356

144

500

144

356

Inkomst

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

0

0

33

-33

33

0

0

0

Netto

0

0

33

-33

33

0

0

0

Inkomst

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

400

400

549

-149

549

800

630

170

Netto

400

400

549

-149

549

800

630

170

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

380

380

0

380

0

380

150

230

Netto

380

380

0

380

0

380

150

230

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

250

250

0

250

0

250

0

250

Netto

250

250

0

250

0

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgift

16 085

16 085

2 197

13 888

2 234

16 485

15 517

969

Netto

16 085

16 085

2 197

13 888

2 234

16 485

15 517

969

Inkomst
20250

Beslutstöd etapp 2

Inkomst
20290

It-investeringar övrigt

Inkomst
Totalt Kommunstyrelsen

0

Utgift
Inkomst

20015

0

Projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) tillfördes
kommunstyrelsens budget under 2019 för att användas till strategiska mark- och
fastighetsförvärv i linje med kommunens översiktsplan. Under året genomfördes
inga förvärv.
Återstående investeringsmedel för projekt 20012 (laddningsstationer) är inte
nyttjat under 2019 då driftsmedel inom tekniska nämndens budget för ändamålet
saknas. Under 2019 har laddningsstationer på Prinsgatan genomförts.
Projekt 20015 (Övriga investeringar) nyttjas minimalt 2019, dock väntas
ytterligare en faktura som kommer i början av 2020.
Projekt 20250 (beslutsstöd etapp 2) utnyttjades ej under året då beslut fattats om
att avveckla beslutsstödet Hypergene. När det gäller projekt 20230
(inköpssystem marknadsplatsen) så slutfördes projektet tidigare än planerat.
Slutfaktura kommer januari 2020 men projektet som helhet landar ca 200 tkr
under det totala anslaget som är 800 tkr (projektet löper under 2019 samt 2020).
197

Årsanalys
2020-02-04

10(10)

Projekten 20013 (Digitalisering) och 20290 (IT-investeringar övrigt) har ej
nyttjats under 2019. Projektet 20014 (nätverksutrustning) hamnar precis över
anslag medan projekt 20022 (Från bidrag till självförsörjning) har kostat mindre
än beräknat.
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 31 Ombudgeteringar kommunstyrelsen 2019
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 10 000 000 kronor från
projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget
2019 till investeringsbudget 2020.
2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 593 000 kronor från
projektet 20012 (Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020.
3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 500 000 kronor från
projektet 20013 (Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020.
4. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 1 992 000 kronor från
projektet 20015 (Övriga investeringar) från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020.
5. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 150 000 kronor från
projektet 20250 (Beslutstöd etapp 2) från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020 för projektnummer 20230 (inköpssystem).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag till omföringar om
totalt 13 235 000 kronor från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget
2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-02-05
Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Ombudgeteringar 2019
Ärendenummer KS 2020/20

Sammanfattning av ärendet
I samband med bokslutet önskas överföring om totalt 13 235 tkr från
investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse) daterad
2020-02-05

Ärendeberedning
I den nya styrmodellen hanteras ombudgeteringar annorlunda än tidigare.
I bokslutsanvisningarna framgår att om drift- och investeringsbudget inte
förbrukats under innevarande år får budgetmedel inte omföras till
nästkommande år. Istället får nytt äskande göras om budgetmedel saknas för att
slutföra en åtgärd. Äskanden ska göras i separat ärende och i att-satserna ska det
tydligt framgå projektnummer och respektive belopp som äskas för respektive
projektnummer.
Projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) tillfördes
kommunstyrelsens budget under 2019 för att användas till strategiska mark- och
fastighetsförvärv i linje med kommunens översiktsplan. Under året genomfördes
inga förvärv men kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen i sin helhet
överförs till 2020 års investeringsbudget för att ha en viss beredskap.
Återstående investeringsmedel för projekt 20012 (laddningsstationer) är inte
nyttjat under 2019 då driftsmedel inom tekniska nämndens budget för ändamålet
saknas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att återstående medel om 593 tkr
överförs till investeringsbudget 2020.
Projekten 20013 (Digitalisering) har inte nyttjats under 2019 men då arbetet med
digitalisering kommer att öka under 2020 föreslås att outnyttjade medel överförs
till investeringsbudget 2020.
Projekt 20015 (Övriga investeringar) nyttjas minimalt 2019, dock väntas
ytterligare en faktura som kommer i början av 2020. I samband med att
servicecenter införs kommer medel behövs för inventarier i servicecenter varpå
återstående medel från detta projekt (1 992 tkr) i sin helhet föreslås att överföras
till 2020.
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Då projekt 20230 (inköpssystem marknadsplatsen) slutfördes tidigare än
planerat föreslogs i samband med att verksamhetsplan för 2020 beslutades att de
400 tkr som i budget 2020 ligger på projektet omförs till ett nytt projekt för
systemutveckling. Kvarvarande medel från projekt 20250 (beslutsstöd etapp 2)
som ej utnyttjats under 2019 användas till att täcka upp för e-handelsprojektet
(20230) under 2020 motsvarande 150 tkr.

Projektnr Projektnamn
20001

Strategiska
mark/fastighetsförvärv

20012 Laddningsstationer

20013 Digitalisering

20015 Övriga investeringar

20230 Inköpssystem

20250 Beslutstöd etapp 2

Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Budget
2019
0
10 000
10 000
0
780
780
0
500
500
0
2 025
2 025
0
400
400
0
380
380

Utfall
2019
0
0
0
0
187
187
0
0
0
0
33
33
0
549
549
0
0
0

SUMMA

Budgetavvikelse Omföra
2019 till 2020
0
0
10 000 10 000
10 000 10 000
0
0
593
593
593
593
0
0
500
500
500
500
0
0
1 992
1 992
1 992
1 992
0
0
-149
0
-149
0
0
0
380
150
380
150
13 235

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att överföra investeringsmedel om 10 000 tkr från projektet 20001
(Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget 2019 till
investeringsbudget 2020.
2. Att överföra investeringsmedel om 593 tkr från projektet 20012
(Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget
2020.
3. Att överföra investeringsmedel om 500 tkr från projektet 20013
(Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.
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4. Att överföra investeringsmedel om 1 992 tkr från projektet 20015 (Övriga
investeringar) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.
5. Att överföra investeringsmedel om 150 tkr från projektet 20250 (Beslutstöd
etapp 2) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020 för
projektnummer 20230 (inköpssystem).

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef

Beslutet skickas till
För information
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 22 Svar på motion om ängsmarkers betydelse för
ökad biologisk mångfald - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/87

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan om
omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för kommunens arbete
med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad översiktsplan för
Älmhults centralort.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-05-21 att låta gräsmattor
utvecklas till ängar i Älmhults kommun. Miljöpartiet uppmanar Älmhults
kommun, inklusive berörda bolag, att skapa mer ängsmark.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-06-17, § 85 motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att
hantera frågan om omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för
kommunens arbete med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad
översiktsplan för Älmhults centralort.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 85
 Motion från Michael Öberg daterad 2019-06-21
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Datum

Sida

2020-01-13
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Handläggare

Paul Robertsson, planeringschef
Kommunstyrelsen

Motion om ängsmarkers betydelse för
ökad biologisk mångfald – Michael Öberg
(MP)
Dnr KS 2019/87

Sammanfattning
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-05-21 att låta
gräsmattor utvecklas till ängar i Älmhults kommun. Miljöpartiet uppmanar
Älmhults kommun, inklusive berörda bolag, att skapa mer ängsmark.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-06-17, § 85 motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Denna tjänsteskrivelses förslag till beslut
är att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inventera gräsytor för att
identifiera förutsättningar för ängar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från planeringschef Paul Robertsson 2020-01-13
(detta dokument).
 Motion från Michael Öberg inkommen 2019-06-21.

Ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-05-21 att låta
gräsmattor utvecklas till ängar i Älmhults kommun.
I kommunens Miljöplan 2030 (antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23,
§ 148) är hållbara livsmiljöer ett av planens fokusområden. Hållbara
livsmiljöer är utemiljöer som gör att både människor och natur mår bra. I
riktlinjerna står bl. a att ” Ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas i
såväl grönområden som stadsmiljöer. Stadsmiljöns ekosystemtjänster ska
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stärkas och kompletteras med ytterligare grönska…. Grönskande
utomhusmiljöer ska skapa vackra platser och mötesplatser samt främja
hälsa genom att uppmuntra till rörelse för såväl barn som äldre.”.
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger
oss människor och som bidrar till vår livskvalitet, exempelvis pollinering,
skugga, rekreation och bioenergi.
Genom att förvandla grönytor till ängar skapar vi värde för både oss
människor och pollinerande insekter. Flera kommuner har gjort liknande
projekt där vi kan ta del av lärdomar och erfarenheter.
För att kunna göra en bra bedömning av möjligheten att omvandla grönyta
till äng krävs emellertid ett helhetsperspektiv kring grönstruktur, biologisk
mångfald och rekreation.
Kommunledningsförvaltningen arbetar för närvarande med framtagande av
ny fördjupad översiktsplan för Älmhults centralort. Till denna ska en
grönstrukturplan tas fram som tematiskt tillägg. Grönstrukturplanen anger
hur Älmhults gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och
gatumiljöer kan utvecklas för att skapa rekreationsmöjligheter och positiva
hälsoeffekter, livsmiljöer för djur och växter, samt kulturella värden och
inkluderar då även frågan om tillskapande av mer ängar i kommunen.
Planen ger då en grund för handlingsplan som inkluderar investerings- och
driftskostnader samt en möjlighet för politiken att sätta ambitionsnivån. På
detta sätt hanterar vi frågan i sin helhet istället för att bryta ut enskilda delar.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan
om omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för kommunens
arbete med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad
översiktsplan för Älmhults centralort.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef
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Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen

206

Sammanträdesprotokoll
2019-05-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 85 Motion om ängsmarkers betydelse för ökad
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/87

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Michael Öberg (MP) om ängsmarkers betydelse för ökad
biologisk mångfald daterad 2019-05-22.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 23 Svar på motion om ökad avfallssortering - Eva
Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2019/62

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) föreslår i motion daterad 2019-03-25 att kommunen ska
utreda möjligheterna att införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer.
Kommunfullmäktige remitterade 2019-04-29, § 61 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Tekniska nämndens beslut 2019-12-17, § 136
 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 62
 Motion från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-03-25
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Motion om ökad avfallssortering
Ärendenummer KS 2019/62

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Eva Ballovarre (S) om ökad avfallssortering, genom att
utreda möjligheterna att införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer,
daterad 2019-03-25. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Tekniska förvaltningens uppfattning är att utredningsarbetet kan ske med
befintliga resurser och är ett arbete som ändå behövs göras inom ramen för
översyn av kommunens nuvarande offentliga papperskorgar. Utredningen kan
mynna ut i ett behov av nyinvesteringar och en ökad driftskostnad för
kommunen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och att
merkostnader som följer av utredningen hanteras i budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Tekniska nämndens beslut 2019-12-17, TN 2019/5 § 136
 Kommunfullmäktige beslut 2019-04-29, KS2019/62 § 62

Ärendeberedning
Eva Ballovarre (S) yrkar i motion att kommunen ska utreda möjligheterna att
införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer. Motionen har remitterats
till tekniska förvaltningen för yttrande.
Under år 2020 kommer Älmhults kommun genom bolaget Södra Smålands
Avfall och Miljö (SSAM) att införa hushållsnära insamling av förpackningar. En
utredning om ett eventuellt införande av fyrfackssortering även i offentliga
miljöer bör därför ske i samarbete med SSAM och införandet av hushållsnära
insamling av förpackningar 2020. Tekniska förvaltningen föreslår därigenom att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inom de kommunala verksamhetslokalerna finns plan för införande av
sopsortering samt rutiner för verksamheterna. När det gäller offentliga
utemiljöer så pågår en utredning integrerat och samordnat med den nya
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avfallsplanen. Tekniska förvaltningens uppfattning är att utredningsarbetet inte
är speciellt omfattande och kan ske med befintliga resurser och är ett arbete som
ändå behövs göras inom ramen för översyn av kommunens nuvarande offentliga
papperskorgar. Förvaltningen tillstår att utredningen sannolikt kommer att
mynna ut i ett behov av nyinvesteringar och ökade kostnader för drift och
skötsel. Tekniska förvaltningen kommer att hantera dessa eventuella
kostnadsökningar med anledning av utredningen genom ett äskande i
budgetprocess 2021.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Information
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 136 Motion om att öka sorteringen av avfall
Ärendenummer TN 2019/5

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit emot en motion som yrkar på att kommunen ska
utreda möjligheterna att införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens yttrande om motion om att öka sorteringen av avfall
daterad 2019-12-02
 Motion om att öka sorteringen av avfall daterad 2019-03-25
 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21 § 62
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll
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Tekniska nämnden

Yttrande - motion om att öka sorteringen av avfall
Ärendenummer TN 2019/5

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) yrkar i motion att kommunen ska utreda möjligheterna att
införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer. Motionen har remitterats
till tekniska nämnden för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02
 Motion om att öka sorteringen av avfall daterad 2019-03-25

Ärendeberedning
Eva Ballovarre (S) yrkar i motion att kommunen ska utreda möjligheterna att
införa sopsortering i papperskorgar i offentliga miljöer. Motionen har remitterats
till tekniska nämnden för yttrande.
Under år 2020 kommer Älmhults kommun genom bolaget Södra Smålands
Avfall och Miljö (SSAM) att införa hushållsnära insamling av förpackningar. En
utredning om ett eventuellt införande av fyrfackssortering även i offentliga
miljöer bör därför ske i samarbete med SSAM och införandet av hushållsnära
insamling av förpackningar 2020. Tekniska förvaltningen föreslår därigenom att
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Matilda Dunfjäll

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 61 Motion om ökad avfallssortering
Ärendenummer KS 2019/62

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Eva Ballovarre (S) om ökad avfallssortering daterad 2019-03-25
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

214

Utdragsbestyrkande

2019-03-25
Öka sorteringen av avfall
Under hösten togs en ambitiös miljöplan fram för Älmhults kommun och den ska
vi arbeta aktivt med parallellt med arbetet med Agenda 2030.
Miljömedvetenheten i samhället är stor och engagemanget finns på flera håll. Under
hösten anordnades fredliga aktioner utanför Älmhults kommunhus med syfte att
sätta fokus på miljöfrågorna. Med Greta Thunberg som inspiratör visade ett gäng
ungdomar att de menar allvar med att miljöfrågan måste prioriteras – det påverkar
deras framtid.
Kommunen ska vara lyhörd för idéer och ungdomarna hade flera tankar kring hur
kommunen, individen och näringslivet kan verka för att minska klimatpåverkan. Ett
exempel var att utöka sopsorteringen i kommunen. Under 2020 kommer Älmhults
kommun genom bolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att införa
hushållsnära insamling av förpackningar. Men, vi kan gå steget längre och även
sortera avfallet i de offentliga miljöerna.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att kommunen utreder möjligheterna att införa sopsortering i papperskorgar
i offentliga miljöer.

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
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Socialförvaltningen
Maria Söderstedt
maria.soderstedt@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Internkontrollplan 2020
Ärendenummer SOC Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens arbetsplan
för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen. Förslag till intern
kontrollplan för 2020 har tagits fram av förvaltningsledningen.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10
 ”Internkontrollplan 2020, socialnämnden”, daterad 2020-01-08

Ärendeberedning
Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att
upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Arbete med den interna kontrollen är
ett utvecklingsarbete. En process som pågår och utvecklas tillsammans med
verksamheterna. Även för den interna kontrollen finns det begränsade resurser,
varför insatserna måste koncentreras till de områden där riskerna att fel kan
uppstå är störst.
Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens arbetsplan
för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen. Förslag till intern
kontrollplan för 2020 har tagits fram av förvaltningsledningen.
Organisationen för den interna kontrollen följer det linjeansvar som cheferna
inom förvaltningen har via bland annat delegeringsordningen och fördelningen
av arbetsuppgifter enligt arbetsmiljölagen. Utifrån sitt verksamhets- och
budgetansvar ska ledningsgruppen även upprätta regler och/eller anvisningar
som kan behövas för speciella verksamheter för att åstadkomma en god intern
kontroll.
I internkontrollplanen för 2020, framgår:
•

område som ska granskas

•

kontrollmoment

•

vem som ansvarar för granskningen

•

med vilken frekvens granskningen sker

•

vilken metod som används

•

var rapporteringen sker
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2020-01-10

•

2(2)

risknivå

Återrapportering till socialnämnden och kommunstyrelsen rörande
internkontrollplanen för år 2020 skall göras i samband med upprättande av
delårsbokslut och årsbokslut för verksamhetsår 2020.
Om några oegentligheter skulle framkomma under året skall förvaltningen
omedelbart informera såväl socialnämnden som kommunstyrelsen.

Socialförvaltningens förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner planen för internkontroll för 2020.

Maria Söderstedt

Jenny Smedberg

utvecklingsledare

socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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1 Inledning
Intern kontrollplan 2020 för socialnämnden, bygger på en genomförd riskanalys tillsammans med berörda tjänstepersoner på socialförvaltningen.
Arbetet utgår från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1.
Deltagare i arbetsgruppen har varit förvaltningens ledningsgrupp.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på respektive enhet. En bruttolista arbetades fram men även genom att
beakta tidigare diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden i utredningar och rapporter har också legat till grund.
Riskerna har därefter värderats enligt metoden nedan och en prioritering har gjorts kring vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern
kontroll 2020.

2 Riskanalys
Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella risker:

1

KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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1–3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar
4–8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det
9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

3 Socialnämndens plan för intern kontroll 2020
Riskkategori
Risk
Dataskyddsförordningen Bristande följsamhet
av GDPR (nya
dataskyddsförordningen)

Sannolikhet
3 Möjlig

Konsekvens
4 Allvarlig

Riskvärde Åtgärd
12 Granskning
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Kontrollmoment
/Åtgärd
Hantering av
personuppgifter,
stickprover

Kontrollmoment/
Åtgärd metod
Stickprover gjorda
senast oktober

Klart
Ansvarig
oktober Förvaltnings
chef

Riskvärde Åtgärd
9 Granskning

Riskkategori
Resultatstyrning

Risk
Sannolikhet
Bristande kunskap om 3 Möjlig
kommunens vision,
huvudprocesser och
resultatmål

Konsekvens
3 Kännbar

HR-risker

Brister i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Kraven på årlig
uppföljning fullföljs
inte.

3 Möjlig

3 Kännbar

9 Granskning

Förtroende

Bristande följsamhet
av representationsoch resepolicy samt
redovisning av
underlag

3 Möjlig

3 Kännbar

9 Granskning
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Kontrollmoment
/Åtgärd
Kontroll att
information skett
på APT

Kontrollmoment/
Åtgärd metod
Klart
Följ upp att chefer
oktober
har pratat om vision,
huvudprocesser och
resultatmål på APT
under året
Utbilda och följa Kontroll av inlagda
oktober
upp att chefer
planer för
har tillräckliga
systematiskt
kunskaper i SAM arbetsmiljöarbete hos
och det system vi respektive nämnd.
använder för att
följa upp
arbetsmiljöarbet
et (SARA).
Stickprover vid
Samtliga konton
oktober
resor och
avseende resor och
representation
representation för
viss period
kontrolleras. Agenda/
syfte och deltagare
ska anges. Belopp och
moms kontrolleras.

Ansvarig
Förvaltnings
chef

Förvaltnings
chef

Förvaltnings
chef

Riskkategori
Externa utförare

Dokumentation

Risk
Sannolikhet
Om kontroll och
3 Möjlig
uppföljning av
verksamheten inte
görs finns risk för att
kommens ansvar, som
regleras av gällande
lagar och föreskrifter
inte följs.
Om dokumentationen 3 Möjlig
inte är aktuell, inte är
av god kvalitet, inte är
upprättad i
delaktighet och/eller
saknar uppföljning
finns risk att
brukare/patient får
andra insatser än de
som är beslutade.

Konsekvens
4 Allvarlig

4 Allvarlig

Riskvärde Åtgärd
12 Granskning

Kontrollmoment
/Åtgärd
Kontrollera och
följa upp
verksamheten

Kontrollmoment/
Åtgärd metod
Klart
Kontroll med hjälp av oktober
kommunövergripand
e program.

12 Granskning

Utbilda och följa
upp att
medarbetarna
har tillräckliga
kunskaper i
dokumentation
och i de system
som används.

Stickprovskontroller
av dokumentation i
respektive
verksamhetssystem.
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Ansvarig
Verksamhetschefer/
Medicinskt
ansvarig
sjukskötersk
a

oktober Verksamhetschefer/
Medicinskt
ansvarig
sjukskötersk
a

Sammanträdesprotokoll
2020-01-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 8 Internkontroll 2020
Ärendenummer SOC 2020/9

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ändrar bedömning av punkt 3 i ”Internkontrollplan 2020”
gällande HR-risker där konsekvensen ska bedömas högre, från en 3a till en
4a.
 Socialnämnden godkänner därefter planen för internkontroll för 2020

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens arbetsplan
för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen. Förslag till intern
kontrollplan för 2020 har tagits fram av förvaltningsledningen.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10
 ”Internkontrollplan 2020, socialnämnden”, daterad 2020-01-08

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar på förändring av bedömning av punkt 3
gällande HR-risker där konsekvensen ska bedömas högre, från en 3a till en 4a.
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) yrkar bifall till Nusretas tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Nusreta
Kurtanovic Nilssons (C) förslag och finner att nämnden beslutar så.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-01-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 7 Delegering av attesträtt 2020
Ärendenummer KFN 2019/46

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef fullständig attesträtt för
kultur- och fritidsnämndens område
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef delegerad rätt att utse övriga
beslutsattestanter och ersättare till dessa inom kultur- och fritidsnämndens
område.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens policy attestreglemente framgår att respektive nämnd utser
beslutsattestanter och ersättare till dessa. Kultur- och fritidsnämnd kan delegera
till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.
Föreslås att förvaltningschef har fullständig attesträtt för hela kultur- och
fritidsnämndens område samt erhåller delegerad rätt att inom kultur- och
fritidsnämndens område att utse övriga beslutsattestanter och ersättare till dessa.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11 (denna
skrivelse)
 Policy för attestreglemente KS 2019/119
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 27 Uppföljning av antal som väntar på särskilt
boende, 2020
Ärendenummer SOC 2020/21

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Antal som väntar på särskilt boende efter januari månad uppgår till 21 personer.
Av dessa är 4 personer för närvarande på korttidsplats.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-02-14
Socialförvaltningen
Ingrid Göransson
ingrid.goransson@almhult.se

1(1)

Socialnämnden

Uppföljning av antal som väntar på särskilt boende
Ärendenummer SOC 2020/21

Sammanfattning av ärendet
Antal som väntar på särskilt boende efter januari månad uppgår till 21 personer.
Av dessa är 4 personer för närvarande på korttidsplats.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna

Ingrid Göransson

Jenny Smedberg

Myndighetschef

Socialchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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