Kallelse/Underrättelse
1(2)

Kommunstyrelsen 2019-12-03
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30

Elizabeth Peltola (C)
Ordförande

Maria Johansson
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är offentligt avseende ärende 1–21.

Ärenden
Inledning
1 Upprop
2

Val av justerare

3

Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden
4 Detaljplan Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 - centrum samråd

2018/3

3 - 48

5

Detaljplan för Abraham 1 och Markus 2 och 3 planuppdrag

2019/8

49 - 52

6

Delegering av attesträtt - kommunstyrelsen

2019/119

53 - 56

7

Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen

2018/134

57 - 64

8

Riskanalys och intern kontroll 2020kommunstyrelsen

2019/75

65 - 71

9

Äskande om investeringsmedel för Bökhults
badplats

2019/133

72 - 81

10 Omfördelning investeringsmedel för
tilläggsbudget 2019 - tekniska nämnden

2019/128

82 - 87

11 Handlingsprogram för de kommunala bolagen mall

2018/29

88 - 10 4

12 Lokalbehov Elmeskolan/Internationella skolan

2019/137

105 - 1 09

Kallelse/Underrättelse
2(2)

13 Lokalbehov norra kommundelen

2019/138

110 - 1 16

14 Renhållningstaxa 2020 Älmhults kommun

2019/114

117 - 1 64

15 Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019–
2022

2019/124

165 - 1 79

16 Utbildnings- och övningsplan krisberedskap
Älmhults kommun 2019-2022

2019/124

180 - 1 89

17 Förslag om ändring av lokala ordningsföreskrifter

2019/134

190 - 1 99

18 Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019-2025

2019/81

200 - 2 31

19 Svar på motion om att införa möjlighet för
kommunanställda att lämna blod på betald
arbetstid - Eva Ballovarre (S)

2019/107

232 - 2 34

20 Redovisning av delegeringsbeslut
235 - 2 84

21 Meddelanden
Informationsärenden
22 Intern kontroll 2019- information om jämställda
löner och redovisning av åtgärder för
kompetensförsörjning
23 Ansökan om bidrag till renovering och
ombyggnation av Folkets Hus Älmhult

2018/134

285 - 2 87

2018/10

288 - 2 96

2018/83

297

24 Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3 modullösning under övergångsperiod
25 Digital delaktighet
26 Strategisk information
27 Uppföljning av antal som väntar på plats till
särskilt boende
Ärende

Föredragande/ kallade
tjänstepersoner

Klockan

4. Detaljplan Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 - centrum samråd
5. Detaljplan för Abraham 1 och Markus 2 och 3 planuppdrag
14. Renhållningstaxa 2020 Älmhults kommun
22. Information om jämställda löner och
redovisning av åtgärder för kompetensförsörjning
23. Ansökan om bidrag till renovering och
ombyggnation av Folkets Hus Älmhult

Karin Wennberg, planarkitekt

8.35

Karin Wennberg, planarkitekt

8.45

Anders Nyberg, teknisk chef
Ingela Tunel, HR-chef

9.50
10.40

Paul Robertsson, planeringschef

11.00

24. Byggnation av ny F-6 skola Paradiset etapp 3
- modullösning under övergångsperiod
25. Digital delaktighet

Paul Robertsson, planeringschef

11.15

Stina Ramberg Fälth,
digitaliseringsstrateg

11.30

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 161 Detaljplan Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 - samråd
Ärendenummer KS 2018/3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults
kommun enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag av detaljplan
för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults kommun. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck. Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna
Hantverksgatan, Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom
planområdet ägs av kommunen. Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur
väl anpassad till centrala Älmhults rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras
utmed gatorna som omsluter kvarteret och en gård skapas innanför.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12
Plankarta daterad 2019-11-12
Planbeskrivning daterad 2019-11-12
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-12
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Samråd av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4
Älmhult, Älmhults kommun.
Ärendenummer KS 2018/3

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag av detaljplan
för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults kommun.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Plankarta_Gunnar Gröpe_191112
Planbeskrivning_Gunnar Gröpe_191112
Tjänsteskrivelse 191112

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult, Älmhults
kommun enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Tjänsteskrivelse
2019-11-12

2(2)

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen

SAMRÅDSHANDLING
Ärendenummer: 2018-3
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Karin Wennberg
0476-551 57
karin.wennberg@almhult.se

Detaljplan för
Gunnar Gröpe 1,2 och 4
Älmhult,
Älmhults kommun
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Detaljplan för

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4
Älmhult, Älmhults kommun

Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, tillfällig vistelse
och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens uttryck.
Planområdet
Planområdet är beläget i centrala Älmhult.
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Uppdrag
Miljö- och byggnämnden gav 2018-01-16, enligt § 23, miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult centrum,
Älmhults kommun.
I samband med detta beslut upphävs befintligt planuppdrag, miljö- och byggnämndens beslut
2014-11-10, § 91.
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-xx-xx § xx att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen
(2010:900). Förslaget finns tillgängligt för samråd under perioden xx-xx.
Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet, vilket innebär att förslag till detaljplan skickas till
sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter.
Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.
Förslaget kommer revideras och bli tillgängligt för granskning, under minst tre veckor, av
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs. Handlingarna
skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Planhandlingar
Planhandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen)
Utredningar
Trafikbullerutredning, Tyréns AB, daterad 2018-02-02
Historisk inventering avseende förorening, Tyréns AB, daterad 2015-12-15
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Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats:
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.
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Planeringsförutsättningar
Översiktsplan
I Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124,
redovisas aktuellt planområdet som möjligt område för centrumförtätning, se bild nedan.
ovanpå föreslås. Planförslaget är i överensstämmelse med översiktsplanen.

bild och text är hämtade från Översiktsplanen för Älmhults kommun, sid 53
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Gällande detaljplaner
För planområdet gäller detaljplan för ändring av stadsplanen för kv. Gunnar Gröpe (A 56),
laga kraft 1971-12-21 samt ändring av stadsplan för del av kv. Gunnar Gröpe (A119), laga
kraft 1985-07-08. Ändamålet anger garageändamål, motorservice och parkering.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom den nya planens gränser i samband med att planen
vinner laga kraft.
Genomförandetiden på gällande detaljplaner har gått ut.
Fastighetsbestämmelser saknas för området.

Plandata
Planområdet omfattar fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4. Planområdet utgöt totalt cirka
3000 m2 (Gunnar Gröpe 1 är 684 m2, Gunnar Gröpe 2 är 1453 m2, Gunnar Gröpe 4 är 1041
m2). Området är beläget i centrala Älmhult, nordost om stationen och omges av gatorna
Hantverksgatan, Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet
ägs av kommunen.

Pågående markanvändning
Planområdet utgör en del av ett kvarter i den centrala rutnätsstaden. Inom planområdet fanns
en nedlagd bensinstation vars lokaler senast har används som kiosk. Det fanns även ett
nedlagt gatukök samt en parkering. Byggnaderna revs under hösten 2019.

Natur och topografi
Inom planområdet finns endast några buskar, sly och enstaka träd. Marken är flack.
30 meter från planområdet, på andra sidan Norra Esplanaden, ligger parken Blendas Backe
och 300 meter söder om planområdet ligger Björkparken.

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
Planområdet är beläget i anslutning till rutnätsstaden som är ett riksintresse för
kulturmiljövården, rutnätsstaden.
Kulturhistorisk värdefull miljö
Planområdet ansluter till den norra delen av rutnätsstaden i centrala Älmhult. Rutnätsstaden
har en väl sammanhållen struktur och samspelet mellan torg, gatunät och bebyggelse är
tydligt. Tydliga karaktärsbärare är de slutna kvarteren och den begränsade byggnadshöjden.
Däremot är bebyggelsen från en rad olika tids- och stilepoker, vilket ger en varierad
upplevelse.
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Hälsa och säkerhet
Buller
En trafikbullerutredning har genomförts av Tyréns AB, daterad 2018-02-02, som visade att
planområdet framförallt påverkas av trafikbuller från Norra Esplanaden. För byggnader med
fasad utmed Hantverksgatan och Kvarngatan inverkar buller från tågtrafiken på södra
stambanan.
Utifrån dagens krav och uppmätta ljudnivåer går det att konstatera att det sker ett marginellt
överskridande (med 1 dBA) av grundriktvärdet Leq 60 dBA vid de nedre våningsplanen med
fasad utmed Norra Esplanaden. Ett överskridande sker också utmed Hantverksgatan, dock
enbart den delen av fasaden som ligger närmst korsningen med Norra Esplanaden
Farligt gods
Haganäsleden (väg 120) förbinder Hallandsvägen med väg 23 och avlastar därmed Älmhults
centrala delar från genomfartstrafik samt förbättrar trafikmiljön för oskyddade trafikanter.
Haganäsleden och väg 23 är utpekade leder för farligt gods. Planområdet ligger cirka 100
meter fågelvägen från Haganäsleden.
Planområdet är beläget cirka 140 meter från järnvägsspår, Södra Stambanan, som också
trafikeras med farligt gods. Enligt Swecos rapport Riskutredning av transporter med farligt
gods längs väg och järnväg i Älmhults tätort, 2018, är rekommenderade avstånd till känslig
markanvändning 50 meter.
Radon
Planområdet är ett låg- till normalriskområde vad gäller radon.
Markföroreningar
En historisk inventering avseende markförorening har gjorts över planområdet, Tyréns AB
2015-12-15. Eftersom det tidigare har bedrivits bensinstation och bilverkstad inom
planområdet och att det inte genomförts någon sanering finns det behov av ytterligare
markundersökning för en bedömning av saneringsbehovet innan marken bebyggs för bostadsoch centrumändamål. Undersökning av marken pågår och en rapport beräknas vara färdig i
december 2019.
Skred- och rasrisk
Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk.
Översvämningsrisk
Liten

Sociala förutsättningar
Barnperspektivet
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Planområdet har goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna bland annat
genom områdets närhet till skola, lek och rekreation samt till ett säkert och välutvecklat gångoch cykelvägnät.

Stads- och landskapsbild
Älmhults centrum är ett tydligt och välbevarat exempel på A W Edelsvärds idealplan för
järnvägssamhällen med en strikt rutnätsplan. Edelsvärds stadsplan innebär framförallt
symmetri och en monumental tyngd åt stationsbyggnaden placerad i samhällets centrum.
Planområdet ligger i den norra delen av centrum där rutnätsstaden inte har samma tydliga
struktur med byggnader placerade utmed gaturummet. Inom planområdet fanns två byggnader
vars lokaler senast har används som kiosk och gatukök, dessa är nu rivna. Längst i väster
fanns en parkering. Bebyggelsestrukturen i kvarteret Gunnar Gröpe är delvis slutet med
undantag för den del som omfattas av aktuellt planområde. Planområdes kantas delvis av låga
murar av blandade material.
I anslutning till planområdet finns flerbostadshus i tre våningar från 1980-talet samt
flerbostadshus, med butikslokaler i bottenvåningen, från 1960 70-talet. Väster om
planområdet, utmed Hantverksgatan finns en äldre villa från 1900-talets början som är av
kulturhistoriskt värde.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Älmhult med närhet till både offentlig och kommersiell service.

Gator och trafik
Planområdet ligger i centrala Älmhult omgivet av ett välutvecklat vägnät som även har god
framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Planområdet ligger i korsningarna Kvarngatan/
Hantverksgatan och Norra Esplanaden/ Kvarngatan. Kvarngatan och Hantverksgatan är
lokalgator och Norra Esplanaden är en huvudgata. Samtliga gator har gångbanor och längs
Norra Esplanaden finns dubbelsidig trädallé samt cykelväg.
Planområdet angörs i dag med bil både från Norra Esplanaden, Hantverkargatan och från
Kvarngatan. Det fanns cirka 20 markparkeringsplatser för bil inom planområdet.
Servitut
Gunnar Gröpe 14 har servitutsrätt till utfart över Gunnar Gröpe 1.
Rätt att för utfart utnyttja området x. Till förmån för Gunnar Gröpe 14. Belastar Gunnar
Gröpe 1.
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x

Servitut: Området för servitutet är markerat med x.

Kollektivtrafik
Planområdet är beläget cirka 500 meter från Älmhults station som trafikeras av både lokaloch regional buss- och tågtrafik. Närmaste busshållplats finns cirka 300 meter från
planområdet. Det finns därmed goda förutsättningar för ett kollektivt resande.

Teknisk försörjning och ledningar
Teknisk infrastruktur finns tillgänglig i anslutning till planområdet.

11

SAMRÅDSHANDLING

2019-11-12

Planförslaget
Struktur
Detaljplanen ska möjliggöra en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret och en gård skapas
innanför.

Bebyggelse
Planområdet omfattar kvartersmark för bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål samt
allmän platsmark för gata.
Inom planområdet möjliggörs byggnation som stärker uttrycket av sluten kvartersbebyggelse.
Bebyggelsen ska uppföras utmed fastighetsgräns mot gata. Entréer ska placeras mot gata.
Bostadsentréer mot Norra Esplanaden och Kvarngatan ska vara genomgående så att en tydlig
koppling mellan gata och gård skapas. Bottenvåning mot Kvarngatan och Norra Esplanaden
kan med fördel ha fönster med låg bröstning och utformas med tydliga entréer och förstärka
bottenvåningens mer offentliga karaktär.
Genomförandet av detaljplanen ger möjlighet att uppföra omkring 75-95 lägenheter med god
tillgänglighet till både kommunal och kommersiell service samt till kollektivtrafik. Förslaget
bidrar till en förtätning av tätorten och därav till att möta de behov som finns.
Grönytor och lek på kvartersmark
Förutom bebyggelse ska det inom planområdet tillskapas ytor för utevistelse för de boende.
Inom fastigheternas gårdsmiljö ska förutom vistelse även andra funktioner inrymmas så som
sittyta, lekyta, och grönska.
Skydd mot störningar
I de fall bostäder inryms med fasad/fönster mot Norra Esplanaden och Kvarngatan bör
planlösningarna utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst sida där
Leq högst 55 dBA respektive Lmax 70dBA erhålls. För bostäder om högst 35 m² gäller
riktvärdet Leq 65 dBA. Detta innebär att bostäder med en yta på högst 35 m² kan inrymmas
utmed samtliga fasader.
Gemensamma eller enskilda uteplatser kan anordnas mot gårdssidan.

Gator och trafik
Angöring
Planområdet ligger i centrala Älmhult omgivet av ett välutvecklat vägnät med god
framkomlighet såväl för bil som för gång- och cykeltrafikanter. Planområdet angörs från
Hantverksgatan, Norra Esplanaden och Kvarngatan.
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Parkering
Parkering för bostäder ska ske inom fastigheten och parkering får inte finnas ovan mark. Det
är möjligt att lösa parkeringen med underjordiskt garage. Behovet av parkeringar ska utredas
under samrådet då gällande parkeringsnorm kräver en hög andel parkeringsplatser. Det bör
beaktas att planområdet är centralt beläget med god tillgång till både kollektivtrafik och ett
välutvecklat gång- och cykelnät, vilket kan bidra till ett minskat bilberoende.
Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten.
En parkeringsutredning ska redovisas i samband med ansökan om bygglov.

Service, offentlig och kommersiell
Planområdet ligger i centrala Älmhult med god tillgång till både kommunal och kommersiell
service. Inom planområdet finns möjligheter att ytterligare utveckla såväl den kommunala
som den kommersiella servicen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp inklusive
dagvatten.
Dagvattenhantering
Fördröjning kan ske genom att minska andelen hårdgjord yta. Exempelvis kan gröna tak
användas eller markbeläggning med god infiltrationsförmåga.
Avfallshantering
Avfallshanteringen ska lösas inom fastigheten och utformas så att tillgängligheten är god för
både brukare och vid avfallshämtning. Avfallsanläggningen ska anpassas till fullständig
avfallshantering och placeras i nära anslutning till där yta finns för uppställning av
hämtningsfordon.
El och elektroniska kommunikationer
Nybyggnation kan anslutas till befintligt system.
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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
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Således kommer inte
någon MKB att upprättas.

Stadsbild och kulturmiljö
Detaljplanen möjliggör kvartersbebyggelse som väl stämmer in i rutnätsstadens struktur. Ett
genomförande av detaljplanen innebär en förändring av stadsbilden då det går från ett öppet
och glest kvarter till ett slutet kvarter. Med en sluten kvartersstruktur kommer
helhetsupplevelsen av miljön bli mer sammanhållen vilket är positivt då planområdet tydligt
är en del i Älmhults rutnätsstad. Gaturummet blir tydligare och möjlighet för bostäder och
centrumverksamheter kommer skapa förutsättningar för mer liv och rörelse i området. Norra
Esplanaden är en bred esplanad med dubbla trädrader vilket medför goda förutsättningar för
en tätare bebyggelse.

Konsekvenser för natur och vattenområden
Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora mängder ökad trafik
att detta påverkas.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder
vidtas.
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln och för Älmhultsåsen.
Dagvatten från planområdet leds via öppna och slutna system (bland annat dagvattendamm
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och diken). Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att
påverka miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten negativt.
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

Kulturhistorisk värdefull miljö
Planområdet ligger i närhet till riksintresse för kulturmiljö. Planområdet ligger utanför
riksintresset för kulturmiljö men bedöms ingå i riksintressets influensområde. Hänsyn till
riksintresset, vilket i stora drag är bebyggelsestrukturen, har tagits i detaljplanen. Ny
bebyggelse ska därmed bygga vidare på rutnätsplanens ideal med slutna kvarter.

Hälsa och säkerhet
Trafik
Detaljplanen möjliggör ett relativt stort antal nya bostäder, vilket kommer att påverka
trafikmängden i området. Planområdet ligger centralt med god närhet till kollektivtrafik och
ett välutvecklat gång- och cykelvägnät, vilket underlättar ett boende utan bil. Ett stort antal
små lägenheter inklusive servicelägenheter genererar generellt inte samma behov av bil som
bostäder för större familjekonstellationer. Planförslaget bedöms därför endast medföra en
marginell påverkan på trafikmängden, trafiksäkerhet och bullersituationen.
Buller
Planen bedöms medföra en marginell påverkan på trafiksituationen och bullersituationen i
området.
Ingen bullrande verksamhet inplaneras i området.
Radon
Inga åtgärder bedöms behöva vidtas.
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Ekonomiska konsekvenser
Med fler boende i centrum ökar kundunderlaget för befintliga affärs-och serviceverksamheter.
Detaljplanen medger också tillskapandet av verksamhetslokaler centralt i Älmhult. I
förlängningen innebär det också fler arbetstillfällen.

Sociala konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen ger möjlighet att uppföra omkring 75-95 lägenheter med god
tillgänglighet till både kommunal och kommersiell service samt till kollektivtrafik. Förslaget
bidrar till en förtätning av tätorten och därav till att möta de behov som finns. Planförslaget
innebär goda förutsättningar för en ökad trygghet i kvarteret och dess närområde.
Planförslaget innebär bebyggelse ut i gatulivet innehållande både bostäder och verksamheter
vilket genererar folkliv under stora delar av dygnet.
Barnperspektivet
Genom att uppföra bostäder och verksamheter på tomter som idag står öde, kan tryggheten för
barn i centrum öka. Bostadsgården hålls bilfri och på så sätt finns goda förutsättningar att
skapa en bra utemiljö för barn.

Fastighetskonsekvenser
Ny byggrätt för bostäder, tillfällig vistelse och centrum skapas.

Överväganden och motstående intressen
Provtagning och sanering av tomten är en förutsättning för att förädla marken. I ljuset av att
marken ligger centralt i Älmhult, att bostadsbrist råder och att förtäta centrum gör att det kan
motivera en sanering.
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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
Planområdet omfattar kvartersmark och allmän platsmark. Kommunen ansvarar genom
tekniska förvaltningen för att tillsammans med exploatör samordna frågor om markköp,
fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal.
Avtal bl.a. exploateringsavtal
Exploateringsavtal avses inte behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Gunnar Gröpe 1 och 2 överförs genom fastighetsreglering till Gunnar Gröpe 4.
Servitut
Det befintliga servitutet blir oförändrat.
Fastighetsindelning
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom 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
Gunnar Gröpe 1

Ekonomiska
Fastighetsreglering

Gunnar Gröpe 2

Fastighetsreglering

Gunnar Gröpe 4

Fastighetsreglering

Gunnar Gröpe 14

-

Fastighetsrättsliga
Gunnar Gröpe 1
överförs till Gunnar
Gröpe 4
Gunnar Gröpe 2
överförs till Gunnar
Gröpe 4
Gunnar Gröpe 1 och 2
överförs till Gunnar
Gröpe 4
-

Tekniska
-

Ekonomiska frågor
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Planekonomi, inlösen och ersättning m.m.
Detaljplanen bekostas av kommunen och kostnaden för detaljplanen är en del av
markkostnaden vid försäljning. Fastighetsreglering av Gunnar Gröpe 1 och 2 till Gunnar
Gröpe 4.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m.
Räddningstjänsten tillgänglighet till området är inom normal insatstid.
Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 76. I sammanhanget skall särskilt
beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygganmälan. Tillträde för
räddningstjänstens fordon ska vara möjligt i direkt anslutning till planområdet. Avståndet
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Byggherren ska redovisa att
åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.
Om arkeologiska fynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Medverkande
I arbetet med att ta fram detaljplanen har kommunledningsförvaltningen, tekniska
förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen medverkat.
Kommunledningsförvaltningen
12 november 2019
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.
Behovsbedömning

Berörs
ej

Påverkan

Kommentarer

Detaljplan:
GUNNAR GRÖPE 1, 2, 4

Ingen

Liten

Måttlig

Stor

Riksintressen
Naturvård

X

Rörligt friluftsliv

X

Kulturmiljövård

Kommunikationer

X

Planområdet ligger ett kvarter
utanför riksintresset, vilket
måste bedömas som inom dess
influensområde. Utformningen i
planområdet måste därför
förhålla sig till riksintresset.

X

Naturvårdsintressen
Naturreservat

X

Natura 2000

X

Biotopskydd

X

Natur
Kronobergs natur

X

Ängs- och hagmarksinv.

X

Våtmarksinventering

X

Sumpskogsinventering

X

Nyckelbiotopsinventering

X

Växt- och djurliv

X

Strandskydd

X

Påverkan på vatten
Grundvatten

X

Ytvatten

X

Dricksvattentäkt

X
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Dagvatten

X

Planområdet är exploaterat.
Gunnar Gröpe 1 var parkering
med förhållandevis mycket gräs.

X

Kvarteret hamnar i fonden vid
angöring från norr och utgör
entrén till de centrala delarna,
vilket måste hanteras i
utformningen av kvarteret.

Kulturmiljö, stads- och
landskapsbild
Fornminnen

X

Kulturmiljöprogram

X

Kulturhistorisk miljö

X

Landskapsbild

X

Stads- och bebyggelsebild

Hushållning
Befintlig infrastruktur
Mark och vatten

X
X

Hälsa
Buller

X

Föroreningar luft, mark,
vatten

Planområdet ligger i anslutning
till Norra Esplanaden och ca 100
m från stambanan. En bullerutredning måste göras.

X

Inom planområdet har det
tidigare funnits en bilverkstad
och bensinstation. Föroreningssituationen måste utredas.

Radon

X

Urannivån är 2,0 3,0 ppm,
vilket är låg-/normalrisknivåer.

Strålning

X

Gammastrålningsnivåerna är
10 12 microR/h vilket är
normala/något förhöjda
risknivåer.

X

Förslaget innebär en förtätning
med bostäder och centrumverksamheter i ett kollektivtrafiknära läge och i ett område
med ett välutvecklat vägnät för
såväl bil som för g/g-trafikanter.

Lukt

Kraftledningar

X

X

Säkerhet
Trafik

Explosion

X

Översvämning

X

Ras och skred

X
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Trygghet

X

Tillskottet av bostäder och
verksamheter kommer generera
ett ökat folkliv vilket har en
positiv påverkan på upplevelsen
av trygghet. I dagsläget har
området stora öppna ytor och
nergångna byggnader.

Hållbar utveckling

X

Förslaget innebär en förtätning i
ett stationsnära läge som medger
att befintlig infrastruktur kan
nyttjas.

Förorenad mark

X

Föroreningssituationen måste
utredas då det funnits både
bilverkstad och bensinstation i
området.

Avfall över tid

X

Planförslagets verksamheter
innebär en ökad avfalls situation
med i huvudsak hushållsavfall.
Avfallsfrågan ska hanteras i
detaljplanen.

Avfall under byggtiden

X

Frågan ska hanteras i samband
med bygglov.

X

Tillskottet med bostäder i ett
kollektivtrafiknära läge, skapar
goda förutsättningar för en ökad
flexibilitet att röra sig mellan
fler kommuner.

Miljö
Miljökvalitetsnormer luft

X

Miljökvalitetsnormer
vatten

X

Miljömål

X

Övrigt
Mellankommunala frågor

Samlad bedömning

Planen förväntas få viss, men inte en betydande miljöpåverkan. Det är påverkan på
riksintresset för kulturmiljövård, buller och markföroreningssituationen som måste bevakas
eller utredas vidare. Planen förväntas få positiv inverkan, bland annat genom ökad trygghet
och möjlighet till ett boende i centrum som inte genererar långa biltransporter. Detta
bedöms kunna hanteras i planarbetet.
Kommunens bedömning

Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver inte upprättas.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund

Inom kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 planeras för nya bostadsfastigheter. I detta skede pågår
arbete med att ta fram detaljplan för området. Denna trafikbullerutredning är framtagen till
detaljplanen.
Planområdet påverkas framförallt av trafikbuller från den närbelägna gatan; Norra Esplanaden.
För de byggnader som har fasad utmed Hantverksgatan och Kvarngatan inverkar även buller
från tågtrafiken på södra stambanan.
För verksamheter ställs inga krav på utenivåer. Ett undantag är utevistelseytor för ev skolor och
förskolor. Här anger Naturvårdsverket (Vägledning NV-01534-17, september 2017) att
riktvärdena Leq högst 50 dBA respektive Lmax högst 70 dBA ska uppfyllas på de vistelseytor
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. På övriga vistelseytor inom
skolgården gäller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA.
Riktvärden enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359
Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med riktvärden enligt trafikbullerförordningen
SFS 2015:216 inklusive de beslutade förordningsförändringarna benämnda t.o.m. SFS 2017:359.
Det innebär att:

Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad.

Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen vändas mot en sida med högst
Leq 55 dBA respektive Lmax 70 dBA. För maximalnivån avses tidsintervallet kl 22.00 –
06.00.

För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas
utanför fasad.

På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden. Om Lmax 70 dBA överskrids bör maximalnivån inte överskridas med mer än
10 dBA högst 5 gånger per timme (För maximalnivån avses tidsintervallet kl 06.00 –
22.00).

Slutsats
För kvarteret Gunnar Gröpe visar utförda beräkningar att det sker ett marginellt överskridande
(med 1 dBA) av grundriktvärdet för ekvivalent ljudnivå Leq 60 dBA vid de nedre våningsplanen
vid bostäder med fasad direkt mot Norra Esplanaden och för fasad mot Hantverksgatan dock
endast delen som ligger närmast korsningen med Esplanaden.
Gemensam eller enskilda uteplatser kan anordnas mot gårdssidan där högst Leq 50 dBA / Lmax
70 dBA uppfylls.

Uppdrag: 262488, Kv G Gröpe, Älmhult, Trafikbullerutredning
Beställare: ÄBO Älmhultsbostäder AB
O:\MAL\262488\AK\Trafikbuller G Gröpe Älmhult 2018-02-02.docx
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1

BAKGRUND

Inom kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 (blå ruta) planeras för nya bostadsfastigheter. I detta skede
pågår arbete med att ta fram detaljplan för området. Området ligger centralt i Älmhult. kv
Gunnar Gröpe gränsar till den relativt trafikerade Norra Esplanaden i öster. Södra stambanan
passerar cirka 150 meter väster om kv Gunnar Gröpe. Denna trafikbullerutredning är framtagen
till detaljplanen.

Figur 1. Planområdet kv Gunnar Gröpe (blå ruta) gränsar till Norra Esplanaden, Kvarngatan och
Hantverksgatan. Till vänster i bilden syns södra stambanan.
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AKUSTISKA BEGREPP

Med buller avses ljud från trafiken som sprids via luften till omgivningen och även in i de
närliggande byggnaderna.
Ekvivalent och maximal nivå
Ekvivalent ljudnivå (Leq) är ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod, för trafikbuller
gäller oftast ett dygn. Maximal ljudnivå (Lmax) är den högsta momentana ljudnivån (med mycket
kort varaktighet), under en enstaka bullerhändelse, t ex en tågpassage.
A-vägd ljudnivå
Örats känslighet varierar för olika frekvenser. För att ta hänsyn till detta filtrerar eller
frekvensväger man ljudet vid mätning. Den vanligaste filtreringen är A-filter vilket ofta benämns
dBA eller dB(A). Samtliga riktvärden som reglerar trafikbuller utgår från A-vägd ljudnivå.
Trafikmängd
En fördubbling eller halvering av trafikmängden ändrar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.
Den maximala nivån berörs inte av mängden trafik. Den bullrigaste fordonstypen bestämmer
nivån.

3

RIKTVÄRDEN TRAFIKBULLER

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS - Trafikbullerförordningen
Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med riktvärden enligt trafikbullerförordningen
SFS 2015:216 inklusive de beslutade förordningsförändringarna benämnda t.o.m. SFS
2017:359.
Det innebär att:





Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad.
Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen vändas mot en sida med högst
Leq 55 dBA respektive Lmax 70 dBA. För maximalnivån avses tidsintervallet kl 22.00 –
06.00.
För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas
utanför fasad.
På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA, om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden. Om Lmax 70 dBA överskrids bör maximalnivån inte överskridas med
mer än 10 dBA högst 5 gånger per timme (För maximalnivån avses tidsintervallet kl
06.00 – 22.00).

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS

I Boverkets byggregler, BBR, anges riktvärden inomhus för trafikbuller och andra yttre
bullerkällor. Grundkravet är att;


Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro

Uppdrag: 262488, Kv G Gröpe, Älmhult, Trafikbullerutredning
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Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien
Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid kl. 22:00 –
06:00. I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska göras för den
mest bullrande fordonstypen så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger
per natt och aldrig med mer än 10 dBA.

TRAFIKUPPGIFTER

Spårtrafik
Följande uppgifter om tågtrafiken på Södra stambanan ligger till grund för bullerberäkningen:
Tabell 1 : Tågtrafik i nuläget, norr om stationen enligt förstudie Älmhults bangårdsombyggnad,
daterad 2011-11-01 samt grafisk tidtabell 2015-02.
Tågtyp

Antal tåg per dygn

Tåglängd, meter

Hastighet

Medel

Max

Km/h

Snabbtåg, X2

30 st

150

330

200

Interregionala tåg, X31

36 st

170

240

160

Pendeltåg, X11

22 st

90

160

100

Godståg

70 st

400

650

100

Tabell 2 : Trafikuppgifter för prognosår 2040 enl nedan. BAS 2040. Utdrag ur Wikibana 2040,
framtagna av Peter Andersson på Tyréns järnvägsavdelning.
Tågtyp

Antal tåg per dygn

Tåglängd, meter
Medel

Hastighet, Km/h

Max

Höghastighetståg

46 st

235

330

200

Interregionala tåg, X31

34 st

190

240

175

Nattåg, Rc

2 st

250

350

160

Pendeltåg, X50

32 st

150

240

175

Godståg

90 st

450

750

100

Gatutrafik
Uppgifter om gatutrafiken i nuläget är hämtat från Tyréns rapport ”Trafikanalys Älmhult” daterad
2015-03-30. Rapporten är framtagen på uppdrag av Älmhults kommun. Trafikingenjör AnnaKarin Ekström på Tyréns har gjort en bedömning av trafikflödet på de båda lokala gatorna;
Kvarngatan, Hantverksgatan och Eriksgatan.
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Figur 2. Trafikverkets (blå) och kommunens (röd) trafikräkning år 2014, bilden kommer från
Tyréns rapport Trafikanalys Älmhult.
Tabell 3 : Gatutrafik, nuläge hastigheter enligt NVDB respektive skyltad hastighet (google maps/
street view).
Gata
Norra Esplanaden

Antal fordon per dygn

Andel tung trafik, %

Skyltad hastighet, km/h

6 900

7

40

Kvarngatan

700

3

40

Hantverksgatan

600

3

40

Prognosen för framtida trafik är hämtad från Trafikanalys Älmhult och gäller år 2040, vilket
inkluderar trafikalstring av ca 100 nya lägenheter i centrum. Samma resonemang har förts för
tillskottet på lokalgatorna. Angivna hastigheter för trafikprognos enligt trafiköversyn centrala
Älmhult.
Tabell 4 : Prognos för gatutrafik år 2040
Gata
Norra Esplanaden

Antal fordon per dygn

Andel tung trafik, %

Skyltad hastighet*, km/h

7 500

6

40

Kvarngatan

900

3

30

Hantverksgatan

700

3

30

* Enligt ”Trafiköversyn centrala Älmhult” får Norra Esplanaden hastighetsbegränsningen
40 km/tim medan Hantverksgatan, Kvarngatan och Eriksgatan kallades lågfartsgata med
hastighetsbegränsningen 30 km/tim.
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5

BERÄKNINGSMODELL

Vid beräkning av bullernivå från tågtrafiken har vi använt den Nordiska beräkningsmodellen för
spårburentrafik, rev 1996. Beräkningsmodellen beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4935. Vi
har använt beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg version 5.2 som är en tillämpning av
modellen.
Trafikbullernivåer för gatutrafiken har beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i
rapport 4653 ”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell”. Vi har använt beräkningsprogrammet
Trivector väg II version 1.2.

6

BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER

I figuren nedan visas numrering som representerar beräknade nivåer för de olika fasaderna vid
kv Gunnar Gröpe.

Figur 3. Numrering för de olika fasaderna som används i tabellerna med beräkningsresultat.
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Total trafikbullernivå (gata + tåg)
I tabellen nedan redovisas den totala trafikbullernivån från både gatutrafik och tågtrafik utomhus
vid fasad för kv Gunnar Gröpe.
Tabell 5 : Beräknad trafikbullernivå i dBA från gatutrafiken och tågtrafiken på södra stambanan, prognos år
2040, utomhus vid fasad, frifältsvärde

Prognos år 2040

Vån 1
Vån2
Leq / Lmax, dBA
61 / 80
61 / 80
55 / 76
54 / 76
53 / 73
53 / 73
61 / 84
61 / 83
60 / 84
60 / 83
60 / 84
60 / 83
46 / 80
46 / 79
60 / 84
60 / 83
56 / 80
56 / 79
46 / 55
46 / 55

1, fasad direkt mot N Esplanaden
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
4, fasad direkt mot Kvarngatan
5, fasad direkt mot Kvarngatan
6, fasad direkt mot Kvarngatan
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan
8, fasad direkt mot Hantverksgatan
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
10, fasader mot innergården

Vån 3

Vån 4

60 / 79
54 / 75
53 / 73
60 / 81
60 / 81
59 / 81
45 / 78
60 / 81
55 / 79
46 / 55

60 / 78
----60 / 79
----44 / 77
----46 / 55

Inomhus
Kravet på ljudisolering hos fönster bestäms förutom av trafikbullernivån utanför fasad även av
fönstrets storlek i förhållande till rumsvolymen, om det är ett bostadsrum eller kök/badrum, om
det finns loftgångar etc. I senare skede då lägenheternas planlösningar finns framme föreslås
att ljudisolering hos fönster studeras i detalj.
Med nedan angivna ljudkrav för fönster uppfylls samtliga inomhusriktvärden för bostäder enligt
grundkravet i Boverkets byggregler. Vid dimensionering av ljudkrav för fönster har vi översiktligt
vägt in att för Kvarngatan och Hantverksgatan förekommer det endast ett fåtal passager av tung
trafik nattetid vilket innebär att andra fordonstyper kan vara dimensionerande. Vi
rekommenderar att detta detaljstuderas i samband med projektering.
Tabell 6 : Krav på ljudreduktion för fönster, vägt reduktionstal Rw respektive Rw+Ctr. Obs att båda måtten
Rw och Rw+Ctr ska uppfyllas.

Prognos år 2030

Vån 1-2
Vån 3-4
Rw / Rw+Ctr, dB
1, fasad direkt mot N Esplanaden
43 / 38
42 / 37
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
39 / 34
38 / 33
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
36 / 31
36 / 31
4, fasad direkt mot Kvarngatan
43 / 38
42 / 37
5-6, fasad direkt mot Kvarngatan
43 / 38
42 / 37
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan
36 / 31
34 / 29
8, fasad direkt mot Hantverksgatan
40 / 35
39 / 34
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
40 / 35
39 / 34
10, fasader mot innergården
34 / 29
34 / 29
Ljudisoleringen ovan gäller under förutsättning av att andelen fönster är högst ca 30 %. Med
större fönsterandel krävs högre ljudisolering. För fönster mot loftgångar krävs dock
Rw 43 dB / R’w 40 dB (där R’w avser fältvärde dvs ljudreduktion i färdig byggnad).
Ytterväggar skall väljas med en ljudisolering som är 10 dB högre än fönstrens ljudisolering.
eventuella friskluftsventiler väljs med Dn,e,w-värde rel 10 m 2 som är 10 dB högre än fönstrens
Rw-värde.
Fönster till lokaler väljs med utgångspunkt från vilken typ av verksamhet som lokalen är avsedd
för. I detta skede kan man räkna med att det till lokaler är 5 dB lägre krav jämfört med fönster till
bostadsrum.
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I samband med projektering av byggnaderna, när planlösningen är känd kan en detaljerad
dimensionering av ljudkrav för fönster ske. I det sammanhanget är det också lämpligt att väga in
betydelsen av antalet tunga fordon nattetid. I vissa fall, då det endast förekommer ett fåtal
passager av tunga fordon nattetid medger BBR en lindring av ljudkrav för fönster.

7

SLUTSATS/SAMMANFATTNING

Aktuellt planområde påverkas framförallt av trafikbuller på de närbelägna gatorna och framförallt
från Norra Esplanaden. För byggnader utmed Hantverksgatan inverkar även buller från
tågtrafiken på södra stambanan.
För verksamheter ställs inga krav på utenivåer. Ett undantag är utevistelseytor för ev skolor /
förskolor. Här anger Naturvårdsverket (NV-01534-17) att riktvärdena Leq högst 50 dBA
respektive Lmax högst 70 dBA ska uppfyllas på de vistelseytor som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. På övriga vistelseytor inom skolgården gäller Leq 55 dBA och Lmax 70
dBA.
Grundriktvärdet Leq 60 dBA för bostäder överskrids marginellt med 1 dBA vid fasader mot
Norra Esplanaden samt mot Kvarngatan för fasaddelen närmast korsningen mot Esplanaden.
Överskridandet gäller enbart plan 1 och 2. I de fall man planerar för bostadslägenheter med
fasad/fönster vid dessa fasader gäller att planlösningarna bör utformas så att minst hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där Leq högst 55 dBA respektive Lmax 70 dBA erhålls,
dvs mot innergården.
För bostäder om högst 35 m 2 gäller dock riktvärdet Leq 65 dBA. Detta innebär att bostäder om
högst 35 m2 kan planeras vid samtliga fasader.
Det finns goda möjligheter att planera för gemensamma eller enskilda uteplatser på eller mot
innergården där högst Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA uppfylls.
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8

BILAGA: TRAFIKBULLERNIVÅER FÖR GATU- OCH
TÅGTRAFIK SEPARAT

I tabellerna nedan redovisas trafikbullernivån, för nuläge och trafikprogos år 2040, uppdelat på
vilket trafikslag som orsakar bullernivån gatu- och tågtrafik separat.

Gatutrafik
Tabell 7 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från gatutrafiken i nuläge, utomhus vid fasad, frifältsvärde.

Nuläge

Vån 1
LAeq / LAmax
61 / 80
55 / 76
53 / 73
57 / 84
52 / 84
52 / 84
45 / 80
49 / 84
46 / 80
44 / 49

1, fasad direkt mot N Esplanaden
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
4, fasad direkt mot Kvarngatan
5, fasad direkt mot Kvarngatan
6, fasad direkt mot Kvarngatan
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan
8, fasad direkt mot Hantverksgatan
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
10, fasader mot innergården

Vån2
dBA
61 / 80
54 / 76
53 / 73
56 / 83
52 / 83
52 / 83
45 / 79
48 / 83
45 / 79
44 / 49

Vån 3

Vån 4

60 / 79
54 / 75
53 / 73
56 / 81
51 / 81
51 / 81
44 / 78
47 / 81
44 / 78
44 / 49

60 / 78
----55 / 79
----43 / 77
----44 / 49

Tabell 8 : Beräknad trafikbullernivå från gatutrafiken prognos år 2040, utomhus vid fasad, frifältsvärde.

Prognos år 2030 (på säkra sidan)

Vån 1
LAeq / LAmax
61 / 80
55 / 76
53 / 73
58 / 84
54 / 84
54 / 84
46 / 80
50 / 84
47 / 80
45 / 49

1, fasad direkt mot N Esplanaden
2, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
3, gavelfasad vinkelrätt mot N Esplanaden
4, fasad direkt mot Kvarngatan
5, fasad direkt mot Kvarngatan
6, fasad direkt mot Kvarngatan
7, gavelfasad vinkelrätt mot Kvarngatan
8, fasad direkt mot Hantverksgatan
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
10, fasader mot innergården
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Vån2
dBA
61 / 80
54 / 76
53 / 73
57 / 83
53 / 83
53 / 83
46 / 79
49 / 83
46 / 79
45 / 49

Vån 3

Vån 4

60 / 79
54 / 75
53 / 73
56 / 81
52 / 81
52 / 81
45 / 78
48 / 81
45 / 78
45 / 49

60 / 78
----56 / 79
----44 / 77
----45 / 49
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Tågtrafik
Tabell 9 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från tågtrafik i nuläge, utomhus vid fasad, frifältsvärde.

Nuläge

Vån 1
LAeq / LAmax
56 / 77
57 / 79
57 / 80
58 / 80
53 / 79
39 / 55

4, fasad mot Kvarngatan
5, fasad mot Kvarngatan
6, fasad mot Kvarngatan
8, fasad mot Hantverksgatan
9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
10, fasader mot innergården

Vån2
dBA
56 / 77
57 / 79
57 / 80
58 / 80
53 / 79
39 / 55

Vån 3

Vån 4

56 / 77
57 / 79
57 / 80
58 / 80
53 / 79
38 / 55

56 / 77
--------38 / 55

Tabell 10 : Beräknad A-vägd trafikbullernivå från tågtrafik enligt prognos 2040, utomhus vid fasad,
frifältsvärde.

Prognos 2030

Vån 1
Vån2
Vån 3
Vån 4
LAeq / LAmax dBA
4, fasad mot Kvarngatan
58 / 77
58 / 77
58 / 77
58 / 77
5, fasad mot Kvarngatan
59 / 79
59 / 79
59 / 79
--6, fasad mot Kvarngatan
59 / 80
59 / 80
59 / 80
--8, fasad mot Hantverksgatan
60 / 80
60 / 80
60 / 80
--9, gavelfasad vinkelrätt mot Hantverksgatan
55 / 79
55 / 79
55 / 79
--10, fasader mot innergården
41 / 55
41 / 55
40 / 55
40 / 55
Vid fasaddelarna numrerade 1, 2, 3 och 7 har tågtrafiken så låg nivå att den är försumbar
jämfört med gatutrafiken vid motsvarande fasaddel.
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PM – Inventering avseende markföroreningar inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult
Bakgrund
En ny detaljplan ska upprättas för fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 i centrala Älmhult.
Planen avser att möjliggöra bostäder samt handel och kontor inom planområdet. För att bedöma
huruvida en miljöteknisk markundersökning behöver utföras inom planområdet inför
föreliggande detaljplanändring har Tyréns, på uppdrag av Älmhults kommun (ÄBO
Älmhultsbostäder AB), utfört en inventering med avseende på markföroreningar inom aktuella
och närliggande fastigheter. Resultaten från inventeringen redovisas i denna PM tillsammans
med en bedömning gällande behovet av en miljöteknisk markundersökning.

Genomförande och underlag
Inventeringen har omfattat följande moment:
Insamling och studier av inventeringar och dokument rörande mark- och
grundvattenföroreningar inom aktuellt område från miljö- och byggförvaltningen i
Älmhults kommun
Möte med miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun för genomgång av aktuellt
underlagsmaterial
Genomgång av äldre kartmaterial samt flygbild över aktuellt område
Platsbesök
Följande underlagsmaterial har studerats:
MIFO fas 1, objekt ”Kemisk kvätt kv Gunnar Gröpe 2”, Länsstyrelsen i Kronobergs län
2005-12-14, rev 2010-05-19
”Undersökning av förorening inom fd bensinstation, Gunnar Gröpe 4 i Älmhult”, KM
Miljöteknik AB 2000-02-21
”Miljöteknisk markundersökning vid din-X f.d. drivmedelsanläggning på fastigheten
Gunnar Gröpe 2 på Kvarngatan 17 i Älmhult”, ÅF-Infrastruktur AB 2014-07-01
”Schakt- och saneringskontroll vid avetablering av Norsk Hydros bensinstation,
stationsnummer 99593, Norra Esplanaden 12 i Älmhult”, D-Miljö 2009-05-06
”Miljöteknisk markundersökning, Skandinaviska Bensin AB din-X, Billisten Norra
Esplanaden 17, Älmhult”, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult 2002-06-24
Kontrollrapporter av cistern med tillhörande utrustning och rörledning, Gunnar Gröpe 2
daterade 2007-07-05, 2001-06-12, 2001-06-13, 2013-12-27,
Utdrag från stadsägokarta och fastighetskartor från 1942, 1957 och 1965
Flygfoto över centrala Älmhult daterat 1931
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Resultat
Läget för undersökningsområdet för nybyggnation av bostäder, handel och kontor framgår av
figur 1. Området, som upptar en yta på ca 3 150 m2, ligger på den västra sidan av Norra
Esplanaden i centrala Älmhult. Mot norr avgränsas planområdet av Kvarngatan, mot väst av
Hantverksgatan och mot söder av fastigheten Gunnar Gröpe 14. Enligt SGU:s jordartskarta
utgörs jordarterna inom undersökningsområdet generellt av isälvssediment. I närområdet finns
även morän. Strömningsriktningen på det lokala grundvattnet bedöms i tidigare utförda
miljötekniska markundersökningar inom undersökningsområdet vara mot väst, se KM
Miljöteknik 2000 och ÅF Infrastruktur AB 2014.

Figur 1. Flygbild från Eniro där planområdet med aktuella fastigheter rödmarkerats.

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 1 i den västra delen av planområdet finns idag en asfalterad
parkering, se figur 2. Angränsande fastighet Gunnar Gröpe 2 består idag till största delen en
asfaltsyta, men även betongytor förekommer. Inom fastigheten finns en byggnad i ett plan som
tidigare utgjort en bensinstation. I anslutning till den fd bensinstationen finns tillhörande pumpö
kvar under befintligt skärmtak, se figur 3. Inom fastigheten Gunnar Gröpe 4, som ligger i den
södra delen av planområdet, finns idag två byggnader som inrymmer en servicehall för bilar
samt ett gatukök, se figur 4. Byggnaden i vilken det idag finns ett gatukök har tidigare utgjort en
bensinstation och en lägenhet. I anslutning till byggnaden finns fundamentet från den tidigare
pumpön till bensinstationen kvar. Markytan inom fastigheten utgörs huvudsakligen av asfalt,
och sluttar västerut från Norra Esplanaden mot den västra fastighetsgränsen som angränsar till
Gunnar Gröpe 14.
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Figur 2. Foto till vänster Gunnar Gröpe 1 fotograferad mot söder, som idag utgörs av en asfalterad
parkering. Foto till höger visar den östra gränsen mot Gunnar Gröpe 2.

Figur 3. Foto till vänster visar Gunnar Gröpe 2 fotograferad mot söder från korsningen Norra
Esplanaden/Kvarngatan. Foto till höger visar det befintliga skärmtaket fotograferat mot väst under vilket
den gamla pumpön finns kvar.

Figur 4. Foto till vänster visar den fd bensinstationen fotograferad mot norr som idag används som
gatukök. Foto till höger visar servicehallen för bilar, som ligger norr om gatuköket (fotograferat mot
väster).
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Fastigheten Gunnar Gröpe 1
Vid inventeringen har det inte framkommit information om att det har funnits någon tidigare
verksamhet inom fastigheten Gunnar Gröpe 1. På ett flygfoto från 1931 (se figur 5A) framgår
att ett bostadshus tidigare legat inom fastigheten. Aktuellt bostadshus finns även utmarkerat på
fastighetskartor från 1942 och 1957, se figur 5B och 5C. Från samtal med handläggare på miljöoch byggförvaltiningen i Älmhults kommun har det kommit fram uppgifter om att en kemtvätt
kan ha varit verksam inom fastigheten. Uppgiften om en kemtvätt inom Gunnar Gröpe 1 baseras
på information från en tidigare anställd på kemtvätten. Vid närmare kontroll av handläggare på
miljö- och byggförvaltningen framgår att ingången till aktuell kemtvätt var från Hantverksgatan
vid Gunnar Gröpe 1, men själva kemtvätten troligtvis låg inom fastigheten Gunnar Gröpe 2.

A

B

C

Figur 5: Flygfoto över den östra delen av kvarteret Gunnar Gröpe från 1931 (A) samt utdrag från
fastighetskartor daterade 1942 (B) samt 1957 (C). Byggnaden inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 har
markerats i respektive figur med en röd pil.

Inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 framgår av genomförd MIFO fas 1 att det inom fastigheten
har legat en kemtvätt (Igefors kemtvätt), som ska ha varit en av de större kemtvättarna i
Älmhult. Informationen gällande kemtvätten bygger helt på muntliga källor, och inom kvarter
Gunnar Gröpe har ombyggnader skett sedan tiden för aktuell kemtvätt samtidigt som
fastighetsbeteckningarna har förändrats. Sammantaget gör detta att lokaliseringen av kemtvätten
är osäker, men bedöms ha legat inom Gunnar Gröpe 2 och eventuellt inom del av Gunnar Gröpe
1. Verksamhetsperioden uppskattas till ca 20 år. Företaget som bedrev kemtvätten finns
omnämnt i 1960 års telefonkatalog, och bedöms därmed ha varit verksamt mellan ca 1940-1960.
I MIFO fas 1 har objektet klassats i riskklass 3, vilket innebär måttlig risk för människa och
miljö. Vidare framgår av MIFO fas 1 att ytterligare en kemtvätt (Östlings kemtvätt) har varit
verksam söder om planområdet inom fastigheten Gunnar Gröpe 14.
Fastigheten Gunnar Gröpe 2
Inom fastigheten Gunnar Gröpe 2 har det även legat en bensinstation. Byggnaden tillhörande
den fd bensinstationen samt en pumpö finns kvar inom fastigheten. I utförd MIFO fas 1
gällande kemtvätten framgår att det någon gång mellan 1945 och 1967 var ett bensinläckage
från en bensinstation inom fastigheten, som då benämndes Gunnar Gröpe 11. Det innebär att
drivmedelförsäljning inom fastigheten troligtvis pågått sedan åtminstone 1960-talet. I samband
med avetableringen av bensinstationen utfördes en miljöteknisk markundersökning inom
fastigheten, se ÅF Infrastruktur AB rapport 2014. Vid undersökningen uttogs jordprov och
grundvattenprov för laboratorieanalys med avseende på BTEX, alifater, aromater samt PAH.
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Resultaten påvisade förhöjda halter av aromatiska kolväten, BTEX samt PAH i jord inom
fastigheten. Vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids uppmätta halter
av aromater >C8-C10, PAH-M och PAH-H de generella riktvärdena för KM vid tre
provtagningspunkter, se bilaga 1. Laboratorieanalys av grundvatten inom fastigheten påvisade
endast spår av MBTE. I utförd undersökning påtalas att provtagning inte kunde göras nära den
befintliga pumpön.
Fastigheten Gunnar Gröpe 4
Inom fastigheten Gunnar Gröpe 4 i den södra delen av planområdet påbörjades troligtvis
drivmedelförsäljning redan på 1930-talet (KM Miljöteknik 2000). År 1961 köptes fastigheten av
Artur Carlsson, som i samband med köpet grävde ner nya cisterner. Vid tidpunkten för köpet
fanns en bensinstation och en lägenhet inom fastigheten. Samma år byggdes en servicehall med
tvätt- och smörjhall. År 1983 byggdes lägenheten om till gatukök och kiosk. År 1990 upphörde
drivmedelförsäljningen, medan bilverkstadens (servicehallen) verksamhet fortsatte.
År 2000 utförde KM Miljöteknik en miljöteknisk markundersökning inom Gunnar Gröpe 4. Vid
undersökningen uttogs jordprov och grundvattenprov för laboratorieanalys med avseende på
BTEX, alifater, aromater, PAH och bly. Resultaten påvisar halter av alifater och aromater
överskridandes Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM inom fastigheten, samt förhöjda
halter av PAH och bly i grundvatten, se bilaga 2.

Tänkbara föroreningskällor för föroreningar inom planområdet
Baserat på inventeringsresultaten bedöms följande tänkbara föroreningskällor utgöra risker för
mark- och grundvattenföroreningar inom planområdet:
Klorerade lösningsmedel i grundvatten från den fd kemtvätten inom den norra delen av
planområdet samt via föroreningsspridning i grundvatten och/eller vattenledningar från
intilliggande fd kemtvättsverksamhet inom fastigheten Gunnar Gröpe 14
Petroleum- och metallföroreningar i mark och grundvatten från de fd bensinstationerna
inom fastigheterna Gunnar Gröpe 2 och Gunnar Gröpe 4, samt servicehallen inom
Gunnar Gröpe 4.
Vidare finns risk för att planområdet kan ha fyllts ut med förorenade massor.
Vid utförd undersökning vid Gunnar Gröpe 4 kommenteras att smörjgropar i verkstaden vid
undersökningstillfället var indränkt med olja och oljeavskiljaren innehöll oljehaltigt slam.
Eftersom verkstaden vid tidpunkten (2000) och framåt har varit verksam finns risk att ytterligare
spill och läckage av oljor har skett.
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Bilaga 1. Provtagningsplan från tidigare utförd miljöteknisk
markundersökning inom Gunnar Gröpe 2 (ÅF Infrastruktur AB, 2014) med
lägen för påträffade föroreningar i jord överskridandes Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning
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Bilaga 2. Provtagningsplan från tidigare utförd miljöteknisk
markundersökning inom Gunnar Gröpe 4 (KM Miljöteknik AB, 2000) med
lägen för påträffade föroreningar i jord överskridandes Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning samt förhöjda halter i
grundvatten
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 162 Detaljplan för Abraham 1 och Markus 2 och 3
- planuppdrag
Ärendenummer KS 2019/8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Abraham 1 och Markus 2 och 3, Älmhult, Älmhults
kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och ett planavtal ska upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren, Älmhultsbostäder AB, har inkommit med en ansökan om ny
detaljplan för kvarteret Abraham 1 och kvarteret Markus 2 och 3. Syftet med
planen är att förtäta kvarteren med bostäder.
Planområdet ligger i området Stiftelsen, öster om Älmhults centrum och omges
av gatorna Östra esplanaden, Baldersgatan, Källargatan, Torngatan och Norra
Krongatan.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs
med standardförfarande och bekostas av den sökande.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29
Orienteringskarta daterad 2019-10-29
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-29
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse KS Planärenden
Ärendenummer KS 2019/8

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren, Älmhults bostäder, har inkommit med en ansökan om ny
detaljplan för kvarteret Abraham 1 och kvarteret Markus 2 och 3. Syftet med
planen är att förtäta kvarteren med bostäder.
Planområdet ligger i området Stiftelsen, öster om Älmhults centrum och omges
av gatorna Östra esplanaden, Baldersgatan, Källargatan, Torngatan och Norra
Krongatan.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Området består av väl bevarad 60-talsbebyggelse i form av flerbostadshus i två
till tre våningar med stora innergårdar.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och bekostas av den sökande.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Orienteringskarta 2019-10-29

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Abraham 1 och Markus 2, 3, Älmhult, Älmhults
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av
den sökande och ett planavtal ska upprättas.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Tjänsteskrivelse
2019-10-29

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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Orienteringskarta för Abraham 1 och Markus 2 och 3

2019-10-29

Skala 1:2000 vid A3-format

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 163 Delegering av attesträtt - kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/119

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen fullständig attesträtt för
kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchef delegerad rätt att utse övriga
beslutsattestanter och ersättare till dessa inom
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
I kommunens attestreglemente framgår att respektive nämnd utser
beslutsattestanter och ersättare till dessa. Kommunstyrelsen kan delegera till
kommunchef att utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunchef har fullständig attesträtt
för hela kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen, samt
erhåller delegerad rätt att inom förvaltningen utse övriga beslutsattestanter och
ersättare till dessa.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03
Policy för attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2019-10-28, § 175
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-03
Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson
Ann-sofie.gangesson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Delegering av attesträtt
Ärendenummer KS 2019/119

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens policy attestreglemente framgår att respektive nämnd utser
beslutsattestanter och ersättare till dessa. Kommunstyrelsen kan delegera till
kommunchef att utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.
Föreslås att kommunchef har fullständig attesträtt för hela kommunstyrelsens
förvaltning samt erhåller delegerad rätt att inom förvaltningen att utse övriga
beslutsattestanter och ersättare till dessa.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03 (denna
skrivelse)
Policy för attestreglemente KS 2019/119

Ärendebeskrivning
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta reglemente
gäller för samtliga ekonomiska verifikationer, inklusive interna transaktioner
samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta. Reglementet omfattar
kommunen, stiftelser och tillfälliga projekt. Kommunalt ägda bolag utfärdar
egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska följa kommunens regler. Genom
attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern ekonomisk
kontroll. Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker
på ett korrekt sätt avseende:
Prestation: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade villkor.
Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal
redovisningslag samt enligt god redovisningssed.
Betalningsvillkor: Betalning sker vid rätt tidpunkt.
Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod.
Kontering: Verifikationen är rätt konterad.

Tjänsteskrivelse
2019-10-03
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Beslut: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.
Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Alla
transaktioner kräver minst två attester; mottagningsattest samt beslutsattest. De
olika attestformerna får inte innehas av samma person på samma verifikation.
Undantagna från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är
kundfakturor, kundinbetalningar, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form
av EDI-filer där beslutsattest räcker.
Följande attestmoment finns inom kommunen:
Mottagningsattest: Kontroll av att varan/tjänsten levererats och stämmer med
gjord beställning.
Beslutsattest: Ansvar för kontroll av att en faktisk beställning har skett, att de
formella beslut som krävs har fattats och att villkoren stämmer med det som
överenskommits, kontering, periodisering, betaldatum, teknisk kontroll (att
inskannad faktura överensstämmer med det som blivit inläst i systemet) och
övrigt som framgår av § 1.
Beslutsattestant kan överenskomma med mottagningsattestant eller annan person
som deltar i fakturahanteringen om att utföra ovan eller delar av ovan kontroller
som åligger beslutsattestant. I så fall bör den överenskommelsen dokumenteras
enligt anvisningar från redovisningsenheten för att säkerställa
kontrollfördelningen.
Beslutsattest får inte utföras av den som själv konsumerat/använt/tagit
varan/tjänsten i bruk eller av den som står i beroendeförhållande till
betalningsmottagaren. Avser händelsen kommunchefen utförs beslutsattest av
kommunstyrelsens ordförande. Avser händelsen förvaltningschef utförs
beslutsattest av kommunchef. Utbetalningar, som sker till företag där
beslutsattestanten har anhöriga som är delägare, beslutsattesteras av ersättaren.
Underordnad personal ska inte beslutsattestera överordnads utlägg och dylikt.
När det rör sig om belopp av mindre karaktär – såsom fika på ett gemensamt
möte ska beslutsattestanten själv kunna beslutsattestera fakturan under
förutsättning att mottagningsattesten utföres av den person som normalt svarar
för detta moment.
Respektive nämnd utser beslutsattestanter och ersättare till dessa. Nämnden kan
delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.
Attestförteckning ska knytas till person eller befattning och ansvarsområde med
eventuella begränsningar. Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant inom
respektive förvaltning har tillräcklig insikt och kunskap om uppgiften. Föreslås
att kommunchef har fullständig attesträtt för hela kommunstyrelsens förvaltning
samt erhåller delegerad rätt att inom förvaltningen att utse övriga
beslutsattestanter och ersättare till dessa.

Tjänsteskrivelse
2019-10-03
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att ge kommunchef fullständig attesträtt för kommunstyrelsens förvaltning,
kommunledningsförvaltningen
Att ge kommunchef delegerad rätt att utse övriga beslutsattestanter och ersättare
till dessa inom kommunledningsförvaltningen.

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 164 Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2018/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och använder den som underlag i
arbetet med riskanalys 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra
förbättringsförslagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07, § 107, plan för intern kontroll
avseende år 2019. Planen ska följas upp innevarande år. Eventuella
förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och
följas upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i uppföljning av
plan för intern kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i
nästkommande riskanalys som ligger till grund för plan för intern kontroll år
2020.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med uppföljning av intern
kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-27
Rapport ”Uppföljning av intern kontroll 2019” daterad 2019-09-26
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-27
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2018/134

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07 plan för intern kontroll1 avseende år
2019. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll2 följas upp innevarande år.
Eventuella förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska
tidsättas och följas upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i
uppföljning av plan för intern kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i
nästkommande riskanalys som ligger till grund för plan för intern kontroll år
2020.
Resultatet av granskningarna visar på ett antal förbättringsåtgärder som med
fördel kan genomföras.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, denna skrivelse, daterad 2019-10-27
Rapport ”Uppföljning av intern kontroll 2019”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07 plan för intern kontroll3 avseende år
2019. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens
övergripande verksamhetsplan för intern kontroll4 följas upp innevarande år.
Eventuella förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska
tidsättas och följas upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i
uppföljning av plan för intern kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i
nästkommande riskanalys som ligger till grund för plan för intern kontroll år
2020.
Resultatet av granskningarna visar på att ett antal förbättringsåtgärder som
behöver genomföras:

KS 2019/134 § 107
KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
3 KS 2019/134 § 107
4 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
1
2

Tjänsteskrivelse
2019-10-27
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Bättre rutiner för att kunna följa nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det
handlar främst om att på ett enkelt och skyndsamt vis kunna leverera de
registerutdrag som begärs ut av enskilda.
Bättre disciplin inom förvaltningen kring att betala fakturor i tid. Här bör
antal inköpare kraftigt reduceras. En eskaleringsfunktion kommer att
implementeras i ekonomisystemet så att fakturor går vidare till närmaste chef
när de inte hanteras i tid. Nytt attestreglemente samt införande av
marknadsplatsen bidrar till att tydliggöra ansvaret och förenkla utförandet för
medarbetaren
Utbildning för cheferna kring processen och IT-stöd för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det framgår att man inte använder det IT-stöd som
kommunen tillhandahåller.
Bättre avtalstrohet inom förvaltningen. Införandet av marknadsplatsen bidrar
till att tydliggöra ansvaret och förenkla inköpen för medarbetaren samt
förenklar även uppföljning av avtal samtidigt som kommunen på sikt
verkligen kan påbörja sitt strategiska upphandlingsarbete på allvar.
När kommunen har representation ska syfte och deltagare alltid anges.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att godkänna rapporten och använda den som underlag i arbete med riskanalys
2020
Att uppdra till kommunchef att genomföra förbättringsförslagen

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2019 Uppföljning
Kommunstyrelsen
2019-09-26

1 Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2019-05-07 plan för intern kontroll1 avseende år 2019.
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll ska utifrån kommunens övergripande
verksamhetsplan för intern kontroll2 följas upp innevarande år. Eventuella
förbättringsåtgärder som kommer fram genom intern kontroll ska tidsättas och följas
upp av kommunstyrelsen. Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern
kontroll 2019 ska kommunstyrelsen ta hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger
till grund för plan för intern kontroll år 2020.
Resultatet av granskningarna visar på att ett antal förbättringsåtgärder som behöver
genomföras.
Bättre rutiner för att kunna följa nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det
handlar främst om att på ett enkelt och skyndsamt vis kunna leverera de
registerutdrag som begärs ut av enskilda.
Bättre disciplin inom förvaltningen kring att betala fakturor i tid. Här bör antal
inköpare kraftigt reduceras. En eskaleringsfunktion kommer att implementeras i
ekonomisystemet så att fakturor går vidare till närmaste chef när de inte hanteras
i tid. Nytt attestreglemente samt införande av marknadsplatsen bidrar till att
tydliggöra ansvaret och förenkla utförandet för medarbetaren
Utbildning för cheferna kring processen och IT-stöd för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det framgår att man inte använder det IT-stöd som
kommunen tillhandahåller.
Bättre avtalstrohet inom förvaltningen. Införandet av marknadsplatsen bidrar till
att tydliggöra ansvaret och förenkla inköpen för medarbetaren samt förenklar
även uppföljning av avtal samtidigt som kommunen på sikt verkligen kan
påbörja sitt strategiska upphandlingsarbete på allvar.
När kommunen har representation ska syfte och deltagare alltid anges.

1
2

KS 2019/134 § 107
KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll

2 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019

3 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll
2019
Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Hantering av
personuppgifter,
stickprover

Utbilda och följa upp att
chefer har tillräckliga
kunskaper i SAM och det
system vi använder för att
följa upp
arbetsmiljöarbetet (SARA)

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Klart
Stickprover. Vi begär registerutdrag
okt-19
från KLF kring verklig person.
https://www.datainspektionen.se/va
gledningar/for-dig-somprivatperson/registerutdrag-ochrattelser/
Kontroll av inlagda planer för
dec-19
systematiskt arbetsmiljöarbete hos
respektive nämnd.

Ansvarig
Förvaltningschef

Uppföljning av intern kontroll
Resultat
Förbättringsåtgärd
klart
ansvarig
Verklig person har
Säkerställa effektiva
mar-20 Förvaltningschef
fortfarande inte
rutiner och processer
erhållit underlag. Vid kring hantering av
tid för granskning.
GDPR

Förvaltningschef

Inlagda planer för
systematiskt
arbetsmiljöarbete är
inte komplett

införande av e-handel,
Utbildning beställare, kontroll
okt-19
rutin uppföljning nya avtal fakturor mot avtal genom stickprover,
implementering e-handel. Stickprover
har utförts på resor

Elisabeth Steen
Ekstedt

Totalt har 4 köp
gjorts utanför vår
avtalspart, till värde
om 8027 kr, dvs 10 %
av det totala inköpet
av hotellnätter.

Stickprover resor och
representation

Samtliga konton avseende resor och
representation för viss period
kontrolleras. Agenda/Syfte och
deltagare ska anges. Belopp och
moms kontrolleras

Förvaltningschef

Syfte och deltagare
saknas på nästan
hälften av
underlagen

Statistikuppföljning från
Raindance

Månatlig uppföljning och rapportering nov-19
till ledningsgruppen.

Elisabeth Steen
Ekstedt

Stor andel ca 20% av
granskat underlag är
för sent betalda

okt-19

Omgående lägga in
planerna för
systematiskt
arbetsmiljöarbete i ITstödet som ska
användas. Utbilda
cheferna i SAMprocess samt IT-stöd
Berörda har blivit
kontaktade.
Implementering av
marknadsplatsen är
ett led till ökad
avtalstrohet. En
inköpsprocess har
blivit framtagen för
att göra det lätt att
göra rätt.
Kommunikation kring
denna behöver nu
ske.
Information om reseoch
representationspolicy
till samtliga inom KLF.
Löpande uppföljning
under 2020. Spärr i
ekonomisystemet så
att anteckning krävs.
Färre beställare
önskvärt. De som
missköter sig ska inte
få beställa. Utbildning
och reviderat
attestreglemente
under hösten 2019
har fullföljts.

mar-20 Förvaltningschef

mar-20 Elisabeth Steen
Ekstedt

mar-20 Förvaltningschef

mar-20 Elisabeth Steen
Ekstedt

4 Uppföljning av kommunledningsförvaltningens
direktåtgärder år 2019
Kommunledningsförvaltningen identifierade i samband med riskanalysen, som är
underliggande för plan intern kontroll 2019, ett antal risker som borde åtgärdas direkt
genom direktåtgärder. En direktåtgärd planeras in om det inte bedöms behövas någon
granskning utan det finns en uppenbar risk och en lämplig metod för att åtgärda risken
direkt. Det finns därmed ingen anledning till att använda resurser till att först genomföra
en granskning som görs vid intern kontroll. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan
exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan
utförs.
4.1 Planerade direktåtgärder 2019.
Riskanalys
Riskkategori
Delegering
HR-risker

Risk
Sannolikhet Konsekvens RiskvärÅtgärd
Brister i rutiner samt att 2 Mindre sann 3 Kännbar 6
Direktåtgärd
rutiner inte efterlevs
Kompetensförsörjning är 4 Sannolik
4 Allvarlig 16
Direktåtgärd
svår

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Framtagande av rutin för
delegeringsbeslut
Övergripande
verksamhetsplan för
kompetensförsörjning
uppdateras

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Klart
Ska hanteras i evolution. Ny
jun-19
delegeringsordning
En ÖVP för kompetensförsörjning nov-19
uppdateras. Analys över yrken som
är svåra att rekrytera och hur arb.giv
kan bli attraktiv för dessa osv.

Ansvarig
Elisabeth Steen
Ekstedt
Ingela Tunel

Styrdokument

Att styrdokument inte
hålls uppdaterade/inte
efterlevs

3 Möjlig

3 Kännbar

9

Direktåtgärd

Kartläggning av samtliga Säkerställa att de är aktuella samt mar-19 Roland Eiman
policys och övergripande vem som ansvarar för att hålla dem
verksamhetsplaner
aktuella framgent

Nämndsadministration

Bristande
underlag/kvalitet för
beslut i beredning och
tjänsteskrivelser
Bristande följsamhet av
rutiner avseende
bestickning, mutor och
korruption

2 Mindre sann 4 Allvarlig

8

Direktåtgärd

Samtliga ärenden ska
Framtagnade av
beredas som ska upp till ärendehanteringsprocess
KS

2 Mindre sann 4 Allvarlig

8

Direktåtgärd

Utbildning sker under
hösten 2018.

12

Direktåtgärd

6

Direktåtgärd

Utbildning sker under
våren 2019.
Kritiska utbetalningar
karläggs och plan för
hantering tas fram

Förtroende

Ekonomi/Finans
Ekonomi/Finans

Bristande förståelse för 4 Sannolik
3 Kännbar
attestreglementet
Ekonomisystemet lägger 2 Mindre sann 3 Kännbar
ner så att kritiska
betalningar inte kan
göras

jun-19

Utbildning är genomförd och kan
beställas på nytt vid behov. Nytt
reviderad Policy för attest tas fram
udner våren 2019. Reviderad
upphandlingspolicy tas fram under
våren 2019
Ny policy för attestrutin tas fram
jun-19
och utbildas i under våren 2019
mar-19

Elisabeth Steen
Ekstedt

Roland Eiman

Elisabeth Steen
Ekstedt
Elisabeth Steen
Ekstedt

4.2 Uppföljning av direktåtgärder 2019
Samtliga direktåtgärder är påbörjade och 4 av 7 direktåtgärder är slutförda.
Direktåtgärd
Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod
Framtagande av rutin för Ska hanteras i evolution. Ny
delegeringsbeslut
delegeringsordning

Övergripande
verksamhetsplan för
kompetensförsörjning
uppdateras

Klart
jun-19

Ansvarig
Elisabeth Steen
Ekstedt

En ÖVP för kompetensförsörjning nov-19 Ingela Tunel
uppdateras. Analys över yrken som
är svåra att rekrytera och hur arb.giv
kan bli attraktiv för dessa osv.

Uppföljning av direktåtgärd
Resultat
Förbättringsåtgärd
Process finns.
Kan vid behov
Inväntar tekniker följas upp under
som ska
2020
digitalisera.
Arbete pågår. Kan
slutföras när ny
socialchef är på
plats

klart
Under
våren
2020

ansvarig
Elisabeth
SE

Under
våren
2020

Ingela
Tunel

Kartläggning av samtliga Säkerställa att de är aktuella samt mar-19 Roland Eiman
policys och övergripande vem som ansvarar för att hålla dem
verksamhetsplaner
aktuella framgent

Kartläggning är
genomförd.
Dokumenten
fördelade.

Samtliga ärenden ska
Framtagnade av
beredas som ska upp till ärendehanteringsprocess
KS

Elisabeth Steen
Ekstedt

Ärendeprocess klar Rullas ut under
2020

Direktåtgärd
utförd

Elisabeth
SE

Roland Eiman

Genomförd

Kan vid behov
följas upp under
2020

Direktåtgärd
utförd

Susann P

Elisabeth Steen
Ekstedt

Hanteras i KS
hösten 2019.
Utbildning också
Plan för hantering
finns

Kan vid behov
följas upp under
2020

Direktåtgärd
utförd
Direktåtgärd
utförd

Elisabeth
SE

Utbildning sker under
hösten 2018.

Utbildning sker under
våren 2019.
Kritiska utbetalningar
karläggs och plan för
hantering tas fram

jun-19

Utbildning är genomförd och kan
beställas på nytt vid behov. Nytt
reviderad Policy för attest tas fram
udner våren 2019. Reviderad
upphandlingspolicy tas fram under
våren 2019
Ny policy för attestrutin tas fram
jun-19
och utbildas i under våren 2019

mar-19 Elisabeth Steen
Ekstedt

Under 2020, ska
2020
några revideras och
några avslutas. Kan
vid behov följas
upp under 2020

Susann P

Elisabeth
SE
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Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern
kontroll år 2020
Ärendenummer KS 2019/75

Sammanfattning av ärendet
Föreligger riskanalys samt plan för intern kontroll avseende Kommunstyrelsen
år 2020
Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, bygger på en genomförd
riskanalys tillsammans med berörda tjänstemän på kommunstyrelsen. Arbetet
utgår från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1.
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 kommer att följas upp och
återredovisas till kommunstyrelsen senast 1/12 - 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20
Rapport ”Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll år 2020”
daterad 2019-11-20.

Ärendeberedning
Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, bygger på en genomförd
riskanalys tillsammans med berörda tjänstemän på kommunstyrelsen. Arbetet
utgår från kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll2.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker
på respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå
ifrån andra kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare
diskuterade risker inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden
i utredningar och rapporter har också legat till grund, som exempelvis
uppföljning av intern kontroll 2019.
Riskerna har därefter värderats och en prioritering har gjorts kring vilka risker
som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2020.
Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 kommer att följas upp och
återredovisas till kommunstyrelsen senast 1/12 - 2020.
1
2

KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll
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2019-11-20

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att godkänna kommunstyrelsens riskanalys samt plan för intern kontroll år
2020

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens riskanalys och
plan för intern kontroll 2020
Kommunstyrelsen
2019-11-20

1 Inledning
Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, bygger på en genomförd riskanalys
tillsammans med berörda tjänstemän på kommunstyrelsen. Arbetet utgår från
kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll1.
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på
respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå ifrån andra
kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare diskuterade risker
inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden i utredningar och
rapporter har också legat till grund, som exempelvis uppföljning av intern kontroll
2019.
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:

1-3 (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.

1

KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll

3 Kommunstyrelsens riskanalys 2020
Riskanalysen har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på
respektive enhet. En bruttolista arbetades fram, bland annat genom att utgå ifrån andra
kommuners identifierade risker, men även genom att beakta tidigare diskuterade risker
inom arbetet för intern kontroll. Påtalade utvecklingsområden i utredningar och
rapporter har också legat till grund, som exempelvis uppföljning av intern kontroll
2019.
Riskanalys
Riskkategori
Resultatstyrning

Risk
Sannolikhet Konsekvens RiskväÅtgärd
Bristande kunskap om
3 Möjlig
3 Kännbar
9 Granskning
kommunens nya vision,
huvudprocesser och resultatmål

HR-risker

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

3 Möjlig

3 Kännbar

HR-risker

Kollektivavtal tecknas ute i
organisationen

3 Möjlig

4 Allvarlig

HR-risker

SAM-arbetet fungerar inte

3 Möjlig

4 Allvarlig

HR-risker

Kompetensförsörjning är svår

4 Sannolik

4 Allvarlig

Styrdokument

Att styrdokument inte hålls
uppdaterade/inte efterlevs

3 Möjlig

3 Kännbar

4 Sannolik

9 Granskning

12 Befintliga
åtgärder/Inbyggda
kontroller bedöms
tillräckliga
12 Befintliga
åtgärder/Inbyggda
kontroller bedöms
tillräckliga
16 Direktåtgärd

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Kontroll av att information
skett på APT

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Följ upp att chefer har pratat om
vision, huvudprocesser och
resultatmål på APT under året

Utbilda och följa upp att
Kontroll av inlagda planer för
chefer har tillräckliga
systematiskt arbetsmiljöarbete hos
kunskaper i SAM och det
respektive nämnd.
system vi använder för att
följa upp arbetsmiljöarbetet
(SARA)
Det finns tydliga instruktioner
för vad som gäller. Dessa följs
fortlöpande upp

Klart
Ansvarig
okt-20 Kommunchef

okt-20 Kommunchef

sep-19 HR-Chef

Uppföljning av SAM via sara

Sker i samband med årshjul i SAM

okt-19 HR-Chef

Övergripande
verksamhetsplan för
kompetensförsörjning
uppdateras

En ÖVP för kompetensförsörjning
uppdateras. Analys över yrken som är
svåra att rekrytera och hur arb.giv kan
bli attraktiv för dessa osv.

nov-19 HR-Chef

9 Direktåtgärd

Kartläggning av samtliga
policys och övergripande
verksamhetsplaner

Säkerställa att de är aktuella samt vem mar-19 Kommunchef
som ansvarar för att hålla dem aktuella
framgent

2 Lindrig

8 Granskning

Kartläggning och uppdatering Uppföljning 2 ggr per år
av tjänstekatalog

nov-19 IT-chef

4 Sannolik

2 Lindrig

8 Granskning

Kartläggning och uppdatering Uppföljning 1 ggr per år
av systemförteckning

nov-19 IT-chef

4 Sannolik

2 Lindrig

8 Granskning

Kartläggning och rapport

nov-19 IT-chef

4-Sannolik

3-Kännbar

12 Direktåtgärd

Kompetensutveckling - GDPR, Veronica B håller på att lösa detta nu.
PUB-avtal, ESPD

jun-20 Upphandlings-enheten

Brister i KravspecifikationeVerksamheterna vill inte delta i 4-Sannolik
upphandlingarna

3-Kännbar

12 Direktåtgärd

Ledningsfråga, ansvar och
utbildning, tydlighet i
riktlinjerna.

okt-20 Upphandlings-enheten

Marknadsplats

Att systemet inte används fullt 4-Sannolik
ut och att vi inte har resurser
och ansvar för utveckling av
systemet.
Direktupphandlingar och Kommunen tecknar avtal som är 4-Sannolik
avtal som görs/tecknas ensidiga och inte bra för
på förvaltningarna
kommunen, vilket kan resultera
i att det blir dyrt och att vi inte
följer lagen

3-Kännbar

12 Granskning

Det finns tydliga instruktioner Uppföljning av att marknadsplatsen
för vad som gäller.
har uppfyllt projektmål och att det
finns en plan för fortsatt utveckling.

sep-19 Ekonomichefen

3-Kännbar

12 Direktåtgärd

Involvera förvaltningens
controller i
direktupphandlingar och
avtalstecknande. Nya
riktlinjer.

sep-19 Upphandlings-enheten

Lev.fakturor betalas inte i Betalningspåminnelser/inkasso 4-Sannolik
tid efter åtgärder intern och rykte
kontroll 2019.
Aktiveringar inte görs i tid Investeringar aktiveras inte i tid 4-Sannolik
och redovisningen blir fel

4-Allvarlig

16 Granskning

Efter åtgärd ska det följas upp Uppföljning av att fakturor betalas i
om fler fakturor betalas i tid tid.

4-Allvarlig

16 Direktåtgärd

Uppföljning efter DR2

Kundfakturor

Ingen attest på kundfakturor
vilket innebär att chefen inte
tar ansvar eller granskar att
faktureringen är rätt. Risk att
kunder blir felfakturerade.

4-Sannolik

4-Allvarlig

16 Direktåtgärd

Förändring i systemet för att
förhindra att det sker.

okt-20 Redovisnings-enheten

Manuella utbetalningar
och kreditar

Görs till största del idag genom 4-Sannolik
leverantörsrekontra med
bristande underlag. Kreditar
kvittas inte.
Bristande systemkunskap samt 4-Sannolik
dålig support från CGI

4-Allvarlig

16 Direktåtgärd

Förändring i systemet för att
förhindra att det sker.

okt-20 Redovisnings-enheten

3-Kännbar

12 Befintliga
åtgärder/Inbyggda
kontroller bedöms
tillräckliga
16 Direktåtgärd

Utbildningar är planerade
under 2020.

okt-20 Redovisnings-enheten

Organisation, rutiner och
processer för detta behöver
tas fram
Utbildning behöver utföras
omgående till
ledningsgrupper och
nämnder. E-learning och
information på hemsida

mar-20 Kommunchef

Uppföljning och
inventering av
verksamhetssystem
Uppföljning av
systemförvaltning

Uppföljning och inventering av
IT-system som inte stödjer
verksamheten
Uppföljning av kommunens
systemförvaltningsdokumentati
on. Kontrollera att roller och
ansvar dokumenterats.
Kontroll av personal som Kontroll av personal som
slutat/bytt anställning
slutat/bytt anställning inte har
kvar sina behörigheter till ITsystem
Brister i
Underlagen följer inte gällande
upphandlingsunderlag
lagar resulterar i överprövningar

Kunskap om systemen

Dataskyddsförordningen Bristande kunskap och rutiner

Offentlighet och
sekretess.

4-Sannolik

Bristande kunskap leder till att 3-Möjlig
vi inte följer lagstiftningen

4-Allvarlig

3-Kännbar

9 Direktåtgärd

Stickprover gjorda senast oktober 2020

Krav kommer att ställas mot
avtalsansvarig på förvaltningarna.
Ekonomichef informerar på
ledningsgrupp. Utbildning erbjuds.

Controllers på ekonomiavdelningen
ska bli inköpsstöd till verksamheterna.

I samband med delårsrapport 2 år 2020
ska samliga slutredovisade
investeringar vara aktiverade.

Redovisnings-enheten

okt-20 Redovisnings-enheten

okt-20 Kanslienhet

Riskanalys
Riskkategori
Kommunikationsrisker

Risk
Sannolikhet
Risken är att kommunen inte är 3-Möjlig
tillräckligt långsiktig i planering
av ortens attraktivitet
Risk att låg kunskap om
4-Sannolik
kommunikation leder till skadat
varumärke och förtroende för
politiker och tjänstemän

Konsekvens RiskväÅtgärd
3-Kännbar
9 Granskning

3-Kännbar

12 Direktåtgärd

Kommunikationsrisker

Risken att kommunen inte
följer
webbtillgänglighetsdirektivet

4-Sannolik

2-Lindrig

Kommunikationsrisker

Risk för underbemanning i
receptionen kan leda till låg
tillgänglighet och låg service
och negativ arbetsmiljö
Risk för hot och våld i
receptionsmiljön

4-Sannolik

3-Kännbar

8 Befintliga
åtgärder/Inbyggda
kontroller bedöms
tillräckliga
12 Granskning

4-Sannolik

4-Allvarlig

16 Direktåtgärd

8 Direktåtgärd

Kommunikationsrisker

Kommunikationsrisker

Kommunikationsrisker

Risk för att teknisk infrastruktur 2-Mindre
slås ut (e-tjänster, nätverk,
sannolik
telefoni, egna webbplatser)

4-Allvarlig

Kommunikationsrisker

Risk för att egna webbar inte
fungerar vilket innebär att
hemma och almhult.se m.fl.
inte fungerar
Risk för att
internposthanteringen inte
fungerar med följd att post
försvinner
Risken är att kommunen inte
kan kommunicera i kris

2-Mindre
sannolik

4-Allvarlig

4-Sannolik

3-Möjlig

Kommunikationsrisker

Kommunikationsrisker

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Utvärdera effekt av
samhällsbyggnadsplan 12:3
vad gäller attraktivitet
Utbildning av chefer

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Klart
Ansvarig
Följa upp åtgärderna och hur de
aug-20 Kommunikationschef
hanteras. Säkerställa att alla
förvaltningar får bidra.
Kommunikationsavdelningen tar fram
apr-20 Kommunikationschef
ett utbildningspaket som en del i
utbildning av nya chefer samt
vidareutbildning för befintliga chefer

Det finns tydliga instruktioner
för vad som gäller.

Kommunikationschef

Följa upp att vi har ett
fungerande servicecenter där
alla förvaltningar varit
delaktiga.
Säkerställa dubbelbemanning
i receptionen. Bygga om
fysisk arbetsmiljö

Att det finns en plan för införande av
servicecenter som alla förvaltningar
bidragit till.

aug-20 Kommunikationschef

Uppföljning av att dubbelbemanning
kvarstår samt att plan för fysisk
arbetsmiljö finns.

sep-20 Kommunikationschef

Kris- och
säkerhetssamordnare
meddelas om risken

Återkoppling från kris- och
säkerhetssamordnare om att plan för
hantering av risken finns

maj-20 Kommunikationschef

Utredning pågår och ledningsgruppen
ska få rapport februari 2020 att ta
ställning till.

apr-20 Kommunchef

Det finns tydliga instruktioner
för vad som gäller.

4-Allvarlig

8 Befintliga
åtgärder/Inbyggda
kontroller bedöms
tillräckliga
16 Direktåtgärd

4-Allvarlig

12 Direktåtgärd

Kriskommunikationsplan
Styrande dokument/rutiner behöver
behöver upprättas/revideras revideras

Ledningsfråga, ansvar och
utbildning, tydlighet i
riktlinjerna.

sep-20 Kommunikationschef

4 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020
Riskerna har därefter värderats och en prioritering har gjorts kring vilka risker som ska
ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2020. Sådana risker som bedömts så
allvarliga att direktåtgärder behöver utföras under innevarande år följs också upp i
samband med uppföljning av intern kontroll 2020.
Riskanalys
Riskkategori
Resultatstyrning

HR-risker

Uppföljning och
inventering av
verksamhetssystem
Uppföljning av
systemförvaltning

Risk
Sannolikhet Konsekvens RiskväÅtgärd
Bristande kunskap om
3 Möjlig
3 Kännbar
9 Granskning
kommunens nya vision,
huvudprocesser och resultatmål
Brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Kraven på
årlig uppföljning fullföljs inte.

Uppföljning och inventering av
IT-system som inte stödjer
verksamheten
Uppföljning av kommunens
systemförvaltningsdokumentati
on. Kontrollera att roller och
ansvar dokumenterats.
Kontroll av personal som Kontroll av personal som
slutat/bytt anställning
slutat/bytt anställning inte har
kvar sina behörigheter till ITsystem
Kommunikationsrisker
Risken är att kommunen inte är
tillräckligt långsiktig i planering
av ortens attraktivitet
Kommunikationsrisker
Risk för underbemanning i
receptionen kan leda till låg
tillgänglighet och låg service
och negativ arbetsmiljö
Marknadsplats
Att systemet inte används fullt
ut och att vi inte har resurser
och ansvar för utveckling av
systemet.
Lev.fakturor betalas inte i Betalningspåminnelser/inkasso
tid efter åtgärder intern och rykte
kontroll 2019.

3 Möjlig

3 Kännbar

9 Granskning

4 Sannolik

2 Lindrig

8 Granskning

4 Sannolik

2 Lindrig

4 Sannolik

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Kontroll av att information
skett på APT

Utbilda och följa upp att
chefer har tillräckliga
kunskaper i SAM och det
system vi använder för att
följa upp arbetsmiljöarbetet
(SARA)
Kartläggning och uppdatering
av tjänstekatalog

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Följ upp att chefer har pratat om
vision, huvudprocesser och
resultatmål på APT under året

Klart
Ansvarig
okt-20 Kommunchef

Kontroll av inlagda planer för
systematiskt arbetsmiljöarbete hos
respektive nämnd.

okt-20 Kommunchef

Uppföljning 2 ggr per år

nov-19 IT-chef

8 Granskning

Kartläggning och uppdatering Uppföljning 1 ggr per år
av systemförteckning

nov-19 IT-chef

2 Lindrig

8 Granskning

Kartläggning och rapport

Stickprover gjorda senast oktober 2020

nov-19 IT-chef

3-Möjlig

3-Kännbar

9 Granskning

3-Kännbar

12 Granskning

Följa upp åtgärderna och hur de
hanteras. Säkerställa att alla
förvaltningar får bidra.
Att det finns en plan för införande av
servicecenter som alla förvaltningar
bidragit till.

aug-20 Kommunikationschef

4-Sannolik

4-Sannolik

3-Kännbar

12 Granskning

Utvärdera effekt av
samhällsbyggnadsplan 12:3
vad gäller attraktivitet
Följa upp att vi har ett
fungerande servicecenter där
alla förvaltningar varit
delaktiga.
Det finns tydliga instruktioner
för vad som gäller.

Uppföljning av att marknadsplatsen
har uppfyllt projektmål och att det
finns en plan för fortsatt utveckling.

sep-19 Ekonomichefen

4-Sannolik

4-Allvarlig

16 Granskning

Efter åtgärd ska det följas upp Uppföljning av att fakturor betalas i
om fler fakturor betalas i tid tid.

aug-20 Kommunikationschef

Redovisnings-enheten

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 171 Äskande om investeringsmedel för Bökhults
badplats
Ärendenummer KS 2019/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort iordning området vid
lekplatsen vid Bökhults badplats. Investeringen innefattar markarbete,
anläggande av gångar, anläggning av en större parkeringsplats samt
lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 000 kronor. Av denna kostnad uppstod
516 000 kronor under 2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019
finns ingen budget för projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit
kostnader på 788 000 kronor och förvaltningen räknar med kostnader på
ytterligare 100 000 kronor under året, främst för tillgänglighetsanpassad
utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas under året.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-23, § 79
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-11
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KS 2019/133

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela kulturoch fritidsnämnden 888 tkr i investeringsbudget för att täcka utgift avseende
lekplats i Bökhult.
Då investeringsanslag inte ska användas för projekt 24001 samt 24002 kan dessa
investeringsanslag omfördelas inom nämnden för året (650 tkr). Eftersom inga
utgifter är upparbetade för projekt 24670 kan resterande medel omfördelas
därifrån. Föreslås att kultur- och fritidsnämnden överför budgetmedel från
projekt 24001, 24002 samt 24670 till projekt 24660 motsvarande budgetbehov
för innevarande år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, denna skrivelse 2019-11-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23, KFN 2019/7 § 79
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela kulturoch fritidsnämnden 888 tkr i investeringsbudget för att täcka utgift avseende
lekplats i Bökhult.
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 tkr. Av denna kostnad uppstod 516 tkr under
2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 finns ingen budget för
projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit kostnader på 788 tkr och
förvaltningen räknar med kostnader på ytterligare 100 tkr under året, främst för
tillgänglighetsanpassad utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas
under året.

Tjänsteskrivelse
2019-11-11

2(2)

Överväganden
Under 2018 hade kultur- och fritidsnämnden 1 100 tkr att utföra
tillgänglighetsanpassningar på Bökhults badplats (projekt 24660) och en
beställning motsvarande 1 404 tkr var därför en avvikelse redan då. Under år
2018 upparbetades utgifter i projektet motsvarande 516 tkr, varför en positiv
budgetavvikelse om 583 tkr uppstod som inte följde med som tilläggsbudget till
år 2019 trots äskande från nämnden.
Under år 2019 har nämnden därför ingen budget för projektet. Däremot har
nämnden en total investeringsbudget om 1 685 tkr, varav endast 788 tkr är
upparbetat per 11 november 2019. Av nämndens prognos per delårsrapport 2
framgår att nämnden har behov av 1 947 tkr mot budgeterade 1 685 tkr.
Beredningen utgår från den senast kända investeringsprognosen som skedde per
delårsrapport 2 (2019-08-31). Då inga medel ska användas för projekt 24001
samt 24002 kan dessa investeringsanslag med fördel omfördelas inom nämnden
för året (650 tkr). Eftersom inga utgifter är upparbetade för projekt 24670 kanske
resterande medel omfördelas därifrån. Föreslås att kultur- och fritidsnämnden
överför budgetmedel från projekt 24001, 24002 samt 24670 till projekt 24660
motsvarande budgetbehov för innevarande år.
Projekt

Budget helår
2019

Utfall Jan Dec 2019

Återstår 2019

Prognos DR2

24001 - Anp lokaler Blohme

150 000

150 000

0

24002 - Överflytt Folkets hu

500 000

500 000

0

24011 - Citat

100 000

100 000

124 000

-788 072

888 000

935 000

935 000

896 928

1 947 000

24660 - Bökhults badplats tillgän
24670 - Lokalanpassn, mötesplatse
Summa Investeringsprojekt

788 072
935 000
1 685 000

788 072

Det är kommunfullmäktige som beslutar kring investeringsbudget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att föreslå kommunfullmäktige avslå kultur- och fritidsnämndens äskande
om tilläggsanslag motsvarande 888 tkr i investeringsbudget för att täcka
utgift avseende lekplats i Bökhult.
2. Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
omprioritera inom befintlig investeringsbudget.
Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 79 Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden vill understryka att detta ärende tidigare
behandlats på nämndssammanträdet 2019-03-07 (§ 15) och skickades
sedermera vidare till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 888 000 kronor i investeringsbudget för
att täcka kostnaderna för lekplatsen i Bökhult.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden, punkt 1
Kommunstyrelsen, punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 000 kronor. Av denna kostnad uppstod
516 000 kronor under 2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019
finns ingen budget för projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit
kostnader på 788 000 kronor och förvaltningen räknar med kostnader på
ytterligare 100 000 kronor under året, främst för tillgänglighetsanpassad
utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas under året.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-07 § 15.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Anders Mårtensson (C) föreslår att i ett tilläggsbeslut påpeka att nämnden
fattade beslut i detta ärende i våras men det har ännu inte behandlats i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att
nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-18
Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KFN 2018/3

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 tkr. Av denna kostnad uppstod 516 tkr under
2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 finns ingen budget för
projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit kostnader på 788 tkr och
förvaltningen räknar med kostnader på ytterligare 100 tkr under året, främst för
tillgänglighetsanpassad utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas
under året.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden får 888 tkr i
investeringsbudget för att täcka kostnaderna för lekplatsen i Bökhult.

Camilla Hallberg

Anders Nyberg

Controller

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-02-28

Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 15 Ombudgetering investeringsmedel
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden överför 2018 års
budgetmedel gällande investeringsbudgeten till 2019 enligt följande, totalt
44 071 179 kr:
Citat (projicering utomhus), 100 000 kr
Lokalanpassning mötesplatser, 935 000 kr
Tillgänglighetsanpassning vid Bökhults badplats 583 663 kr
Om- och tillbyggnad av simhallen, 42 452 516 kr

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka hos kommunstyrelsen om
att överföra budgetmedel för investeringar från 2018 års budget till 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08
Mall – ombudgetering daterad 2019-01-15

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden bifaller
förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen, med tillägg för ombudgetering av
investeringsmedel för simhallen, 42 452 516 kr, och tillgänglighetsanpassning av
Bökhults badplats, 583 663 kr.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-02-28

Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-27
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget
2019 tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/128

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut från tekniska nämnden om att föreslå kommunstyrelsen besluta
omfördela investeringsmedel om 2 473 tkr mellan investeringsprojekt Centrum
och torget (projektnr. 10341) till investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och
belysning (projektnr. 10432).
Tekniska nämnden har år 2019 en total investeringsbudget om 8 713 tkr för
”Stationsplan, Stortorget och Centrumutveckling”. Utifrån tekniska nämndens
prognos per delårsrapport 2 framgår att nämnden endast behöver 6 000 tkr år
2019 för att utföra investeringen. Därmed får tekniska nämnden en positiv
budgetavvikelse om 2 713 tkr år 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget 2019
tekniska nämnden, daterad 2019-10-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-09-03, TN 2019/17 § 89
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13

Ärendebeskrivning
Föreligger beslut från tekniska nämnden om att föreslå kommunstyrelsen besluta
omfördela investeringsmedel om 2 473 tkr mellan investeringsprojekt Centrum
och torget (projektnr. 10341) till investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och
belysning (projektnr. 10432). Det är kommunfullmäktige som beslutar om
investeringsanslag. Respektive nämnd kan själv besluta omföring inom ram
vilket inte är tillämpligt i detta fall. I övrigt verkar det vid avstämning vara
projekt 10462 som avses (och inte projekt 10432) där en investeringsbudget
motsvarande 130 tkr återfinns som erhölls genom tilläggsbudget
investeringsbudget (KS 2029/46).
Kommunfullmäktige beslutade om projekt ”Stationsplan, Stortorget och
Centrumutveckling” i samband med budget 2018 (KS 2018/31) då tekniska
nämnden erhöll en investeringsbudget om 6 000 tkr. Investeringsbudget för detta
ligger på projekt 10341. I april 2019 beslutade kommunfullmäktige (KS
2019/46) även att tillföra tekniska nämnden en tilläggsbudget om totalt 2 713 tkr

Tjänsteskrivelse
2019-10-27

2(3)

på projekt 10340, 10341 samt 10343 utifrån att projektmedel avseende
föregående år inte upparbetats. Totalt har tekniska nämnden en
investeringsbudget om 8 713 tkr att använda till projekt ”Stationsplan, Stortorget
och Centrumutveckling” (projekt 10340, 10341 och 10343). Tekniska nämnden
har på ovanstående projekt hittills under år 2019 haft utgifter motsvarande 278
tkr i projekt. Prognosen per delårsrapport 2 visar på att nämnden har behov av 6
mkr för projektet år 2019 vilket innebär att nämnden kommer att få en positiv
budgetavvikelse om 2 713 tkr under år 2019.
Från Tekniska nämnden har underlag inkommit, där beskrivs att i projektet ÖEsplanaden träd och belysning är tanken ett utbyte av döda och dåliga träd längs
Östra Esplanaden i Älmhult. Eftersom belysningskablarna ligger i marken där
träden ska planteras och är gamla föreslår förvaltningen att kablarna och
belysningsstolparna byts ut samtidigt. Tekniska förvaltningen har sökt bidrag
”för grönare städer” hos Boverket och blivit beviljade 130 tkr. IKEA har visat
intresse att medverka i projektet både med inspiration och ekonomiskt men detta
påverkar inte behovet av ovan medel då IKEAs medverkan handlar om att göra
ytterligare satsningar för att göra området mer attraktivt. Om ytterligare behov
av medel från kommunen behövs om IKEA ska medverka framgår inte.
Diskussion med IKEA har avvaktats beslut i detta ärende.

Överväganden
I delårsrapport 2 per augusti 2019 framgår en ackumulerad prognos om 6 mkr
under projekt 10341, vilket innebär att det finns utrymme att omföra
budgetmedel motsvarande 2 473 tkr till projekt Ö Esplanaden (10432). Föreslås
att budgetmedel på projekt 10340 samt projekt 10343 överförs till projekt 10341
för att får en mer sammanhållen bild av projektet som helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att överföra anslag om 1 965 tkr från investeringsprojekt Stortorget (projektnr
10343) samt överföra anslag om 268 tkr från projekt 10340 till projekt
investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 10341).
Att bevilja tekniska nämndens begäran om överföring av 2 473 tkr mellan
investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 10341) till
investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och belysning (projektnr. 10462).

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2019-10-27

Tekniska nämnden
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TN 2019/17
2019.335

Sammanträdesprotokoll

2019-09-11

2019-09-03

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 89 Omfördelning investeringsmedel för
tilläggsbudget 2019
Ärendenummer TN 2019/17

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 473 000kr i tilläggsbudget för
2019 från projekt ”10341 - Centrum och torget mm” till projekt ”10432 – Ö
Esplanaden träd och belysning”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Investeringsmedel om 2 473 000kr från tilläggsbudget 2019 som 2018 var
avsatta för projekt ”10341 – Centrum och torget mm” önskas omfördelas till
investeringsprojekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning” för 2019.
Projektet Ö. Esplanaden träd och belysning innefattar utbyte av döda och dåliga
träd längst Östra Esplanaden i Älmhult. I projektet ingår även viss ombyggnad
för att anpassa gatan till dagens förutsättningar samt förnyelse av gatubelysning.
Tekniska förvaltningen har sökt bidrag ”för grönare städer” hos Boverket och
blivit beviljade 130 000kr, dessa pengar fås om kommunen har ytterligare medel
att tillsätta i projektet. IKEA har visat intresse att medverka i projektet både med
inspiration och ekonomiskt, slutligt beslut om IKEAs medverkan fås om
kommunen har medel att utföra åtgärder.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13
_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-06-13
Teknisk förvaltning
Hanna Holm
hanna.holm@almhult.se
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Tekniska nämnden

Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget
för 2019
Ärendenummer TN

Sammanfattning av ärendet
Omfördelning av investeringsmedel för tilläggsbudget för 2019. Medel som
enligt prognos inte går åt på projekt ”10341 – Centrum och torget mm.” önskas
omfördelas till projekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning”.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Ärendebeskrivning
Investeringsmedel om 2 473 000kr från tilläggsbudget 2019 som 2018 var
avsatta för projekt ”10341 – Centrum och torget mm” önskas omfördelas till
investeringsprojekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning” för 2019.
Projektet Ö. Esplanaden träd och belysning innefattar utbyte av döda och dåliga
träd längst Östra Esplanaden i Älmhult. I projektet ingår även viss ombyggnad
för att anpassa gatan till dagens förutsättningar samt förnyelse av gatubelysning.
Tekniska förvaltningen har sökt bidrag ”för grönare städer” hos Boverket och
blivit beviljade 130 000kr, dessa pengar fås om vi har ytterligare medel att
tillsätta i projektet. IKEA har visat intresse att medverka i projektet både med
inspiration och ekonomiskt, slutligt beslut om IKEAs medverkan fås då vi har
medel att utföra åtgärder.

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2 473 000kr i tilläggsbudget för
2019 från projekt ”10341 - Centrum och torget mm” till projekt ”10432 – Ö
Esplanaden träd och belysning”.

Hanna Holm

Anders Nyberg

Gatuchef

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse
2019-06-13

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen

2(2)

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 168 Handlingsprogram för de kommunala
bolagen - mall
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner mall för handlingsprogram enligt förslag
2018-10-31.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga bolag att använda sig av mallen
avseende budget 2020.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Elmen AB att framgent hålla mallen
uppdaterad och vid behov revidera den.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-26, § 36 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en mall på
handlingsprogram. Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i
september 2018 med Elmen AB för att säkerställa önskemål om upplägg och
innehåll i handlingsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 201811-20, § 156, förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande. Elmen
AB godkände 2019-09-02 mallen för handlingsprogram.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-23
Elmen AB:s beslut 2019-09-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-20, § 156
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
Kommunledningsförvaltningens förslag till mall för handlingsprogram 201810-31
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 36
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-23
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
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Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för de kommunala bolagen
Ärendenummer KS 2018/29

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september 2018 med
Elmen AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i
handlingsprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslag till handlingsprogram till
Elmen AB för yttrande. Elmen AB godkänner mall för handlingsprogram enligt
förslag daterat 2018-11-27.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll Elmen 2019-09-02
Beslut KSAU 2018-11-20 § 156
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Kommunfullmäktige gav 2018-03-26, § 36, kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en mall på handlingsprogram. Mall för handlingsprogram har
tagits fram och 2018-11-20, § 156, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
remittera mallen till Elmen AB för yttrande. Styrelsen har inga synpunkter på
mallen för handlingsprogram.
Styrelsens beslut:
Elmen AB godkänner mall för handlingsprogram enligt förslag daterat 2018-1127.

Tjänsteskrivelse
2019-10-23
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna mall för handlingsprogram
Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till samtliga bolag att använda sig av
mallen avseende budget 2020.
Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till Elmen AB att framgent hålla mallen
uppdaterad och vid behov revidera den.

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen och helägda bolag

Budgetförslag 2020-2022
Bolaget AB
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1 Bolagets uppdrag
Här ger ni en kortfattad beskrivning av bolagets uppdrag. Texten ska vara kopplad till
kommunfullmäktiges ägardirektiv till respektive bolag.

2 Resultatmål
Här anges de resultatmål som bolaget föreslår för perioden som avses. För varje resultatmål
anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt förslag till
aktiviteter för att nå målet. Bolaget ska utgå från kommunfullmäktiges system för ledning och
styrning. Förslag till resultatmål ska syfta till att uppnå kommunfullmäktiges vision.

3 Ekonomi
3.1 Resultatplan 2020-2022
Bolaget ska bifoga ett förslag till resultatplan som innehåller resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. Planen ska innefatta förslag till mål för avkastning på totalt kapital,
soliditet och amorteringskrav vilket ska framgå i löpande text under tabellen.

Resultaträkning, tkr

Bokslut

Prognos

2018

2019

Budget
2020

2021

2022

Intäkter
Fastighetskostnader
Bruttoresultat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Övriga kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning, tkr

Bokslut

Prognos

2018

2019

Budget
2020

2021

2022

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skuler
Summa skulder och eget kapital

Kassaflödesanalys, tkr

Bokslut

Prognos

2018

2019

Budget
2020

2021

2022

Den löpande verksamheten
Årets resultat

0

0

0

0

0

Justering för av- nedskrivningar

0

0

0

0

0

Justering för övriga likvidpåverkande poster

0

0

0

0

0

Justering för ej likvidpåverkande poster

0

0

0

0

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

0

0

0

0

0

Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar

0

0

0

0

0

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

0

Nyupptagna lån

0

0

0

0

0

Amortering av långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Ökning minskning / långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

0

0

Årets kassaflöde

0

0

0

0

0

Finansieringsverksamheten
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3.2 Investeringsbudget 2020-2031
Bolaget ska fylla i de investeringar bolaget föreslår för perioden. Bolagets förslag till
finansiering ska tydligt framgå i löpande text under tabellen. Investeringarna ska vara tydligt
prioriterade och rangordnade från 1 och uppåt, där 1 är den högst prioriterade investeringen.
Definition av investering är detsamma som anläggningstillgång.
Investeringar, tkr

Prio

Projekt

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt

Summa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Intern kontroll
Bolaget har att följa kommunens policy för intern kontroll. Bolaget ska lämna in beslutade
planer för intern kontroll. Riskanalyser ska bifogas utifrån finansiella, operativa och legala
risker.
4.1 Riskanalys 2020
Plan för intern kontroll
Process

Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Åtgärd

4.2 Plan för intern kontroll 2020
Plan för intern kontroll
Process

Risk

Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod

Klart

Ansvarig

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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5 Framtid
Här ska bolaget kort lyfta de utmaningar som kommer med anledning av ändrad demografi,
samhällsstruktur, lagstiftning eller annat. Om bolaget planerar att under perioden besluta i
frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska det lyftas fram och belysas här.

Tjänsteskrivelse
2018-05-31
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
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Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för de kommunala bolagen
Ärendenummer KS 2018/29

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram.
Föreligger förslag till mall för handlingsprogram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram.
Mot bakgrund av det som framgår av Elmens ägardirektiv samt det som
framkom genom workshop framställdes ett förslag till mall för
handlingsprogram.
Föreligger förslag till mall för handlingsprogram.
Föreslås att förslag till handlingsprogram remitteras till Elmen AB för yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att remittera förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande.

Tjänsteskrivelse
2018-05-31

2(2)

Elisabeth Steen Ekstedt

Roland Eiman

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen och helägda bolag

Sammanträdesprotokoll
2018-11-20

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156 Remittering av förslag till mall för
handlingsprogram
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till handlingsprogram till
Elmen AB för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram.
Mot bakgrund av det som framgår av Elmens ägardirektiv samt det som
framkom genom workshop framställdes ett förslag till mall för
handlingsprogram.
Förslag till handlingsprogram föreslås remitteras till Elmen AB för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-03-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 36 Handlingsprogram för de kommunala bolagen
2018-2020
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB
enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Älmhults
Näringsfastigheter AB enligt förslag.
3. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Elmnet AB enligt
förslag.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall på
handlingsprogram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva
bolagets
affärs- och verksamhetsidé
affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
mål och budget för de kommande tre åren, inklusive
ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv
planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren,
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-03-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av
kommunfullmäktige. Älmhultsbostäder AB, Älmhults Näringsfastigheter AB
och Elmnet AB har lämnat in handlingsprogram för 2018–2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-06 § 47
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
Förslag till handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB
Förslag till handlingsprogram för Älmhults Näringsfastigheter AB
Förslag till handlingsprogram för Elmnet AB

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) föreslår i tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en
avveckling av Älmhults Näringsfastigheter samt avveckla Hvita Korset.
Eva Ballovarre (S) föreslår att Bo Bergsjös (L) tilläggsförslag avslås.
Beslutsgång
Ordförande Helen Bengtsson (S) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande Helen Bengtsson (S) meddelar att Bergsjös tilläggsförslag inte
kommer ställas under proposition då det avser ett nytt ärende som inte beretts av
kommunstyrelsen.
_____
Beslutet skickas till
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 169 Lokalbehov Elmeskolan/Internationella
skolan
Ärendenummer KS 2019/137

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra lokalbehovet till samhällsbyggnadsplan
12:3 att hanteras i kommunens lokalförsörjningsprocess.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens beslutade 2019-10-23, § 159, att informera
kommunstyrelsen om Elmeskolan/Internationella skolans behov av tillskott av
lokaler.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
Utbildningsnämndens beslut 2019-10-23, § 159
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-11
Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Lokalbehov, Elmeskolan/Internationella skolan
Ärendenummer KS 2019/

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens beslutade 2019-10-23 att informera kommunstyrelsen om
Elmeskolan/Internationella skolans behov av tillskott av lokaler.
Utbildningsförvaltningen skriver att Elmeskolan på grund av elevökning tvingats
att dela klasser och det har medfört att de behövt ta fler klassrum i anspråk
samtidigt som skolan också haft en elevökning. Det innebär att det finns lediga
platser i vissa klasser samtidigt som det är helt fullt i andra.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, denna skrivelse 2019-11-11
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-10-23, UN 2018/116 § 159
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens beslutade 2019-10-23 att informera kommunstyrelsen om
Elmeskolan/Internationella skolans behov av tillskott av lokaler.
Utbildningsförvaltningen skriver att Elmeskolan på grund av elevökning tvingats
att dela klasser och det har medfört att de behövt ta fler klassrum i anspråk
samtidigt som skolan också haft en elevökning. Det innebär att det finns lediga
platser i vissa klasser samtidigt som det är helt fullt i andra.
Kommunstyrelsen äger lokalförsörjningsprocessen och bör ta emot lokalbehovet
för att värdera det i kommunövergripande samhällsbyggnadsplan 12:3.
Lokalförsörjning kan ske på olika sätt, men bör hanteras på ett effektivt,
långsiktigt och hållbart vis. Om lokalbehovet ska tillgodoses genom
nybyggnation/ombyggnation eller förhyrning som utifrån reglemente eller
ekonomistyrningsprocess kräver ett politiskt beslut så återkommer
kommunledningsförvaltningen med förslag till beslut senast per november 2020
i samband med budgetbeslut. Fortlöpande information kring ärendet hanteras i
lokalgrupp.

Tjänsteskrivelse
2019-11-11
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Nämndens driftskostnadsökningar med anledning av volymökningar ska
nämnden hantera i budgetförslag 2021 i enlighet med budgetanvisning och
utifrån ovan dialog i lokalgrupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att notera informationen
Att tillföra lokalbehovet till samhällsbyggnadsplan 12:3 att hanteras i
kommunens lokalförsörjningsprocess

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

UN 2018/116
Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

2019.1855
Sidnummer, beslut 1(1)

2019-10-30

Utbildningsnämnden

§ 159 Lokalbehov, Elmeskolan/ Internationella
skolan
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Elmeskolan/Internationella skolan har ett stort behov av tillskott av lokaler.
Elmeskolan har på grund av elevökning tvingats att dela klasser och det har
medfört att man behövt ta fler klassrum i anspråk. Samtidigt har Internationella
skolan också haft en elevökning. Det innebär att det finns lediga platser i vissa
klasser samtidigt som det är helt fullt i andra.
Informationen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-14
Utbildningsnämndens beslut daterat 2018-06-20
Kommunstyrelsens beslut daterat 2018-09-04

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har redan 2018 påpekat behovet av nya lokaler för att
hantera det ökade elevantalet och föreslog kommunstyrelsen att tillse att det
fanns lokaler att tillgå från och med 2019-01-01. Elevutvecklingen i Älmhult är
mycket positiv, men inte helt förutsägbar. T ex har Internationella skolan 30
elever mer i augusti än vad som förutspåddes i juni.
Internationella skolan har i stort sett fulla klasser och det innebär att om man
räknar med ett mindre tillskott i varje årskurs kommer man att behöva 8 nya
klassrum till läsåret 2020/2021 och därefter ca 1 klassrum per år.
_____
Informationen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

UN 2018/116
2019

Tjänsteskrivelse
2019-10-03

Utbildningsförvaltning
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

2019.1705
1(1)

2019-10-03

Utbildningsnämnden

Lokalbehov Elmeskolan/Internationella skolan
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Elmeskolan/Internationella skolan har ett stort behov av tillskott av lokaler.
Elmeskolan har på grund av elevökning tvingats att dela klasser och det har
medfört att man behövt ta fler klassrum i anspråk. Samtidigt har Internationella
skolan också haft en elevökning. Det innebär att det finns lediga platser i vissa
klasser samtidigt som det är helt fullt i andra.

Informationsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-14
Utbildningsnämndens beslut daterat 2018-06-20
Kommunstyrelsens beslut daterat 2018-09-04

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har redan 2018 påpekat behovet av nya lokaler för att
hantera det ökade elevantalet och föreslog kommunstyrelsen att tillse att det
fanns lokaler att tillgå från och med 2019-01-01. Elevutvecklingen i Älmhult är
mycket positiv, men inte helt förutsägbar. T ex har Internationella skolan 30
elever mer i augusti än vad som förutspåddes i juni.
Internationella skolan har i stort sett fulla klasser och det innebär att om man
räknar med ett mindre tillskott i varje årskurs kommer man att behöva 8 nya
klassrum till läsåret 2020/2021 och därefter ca 1 klassrum per år.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Informationen
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Planeringschef Paul Robertsson

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 170 Lokalbehov norra kommundelen
Ärendenummer KS 2019/138

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsens noterar informationen.
2. Kommunstyrelsens beslutar att tillföra lokalbehovet till
samhällsbyggnadsplan 12:3 att hanteras i kommunens
lokalförsörjningsprocess.
3. Kommunstyrelsen överlämnar nämndens äskanden om driftskostnader till
budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23, § 160, att föreslå
kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ytterligare lokaler till
Diö skola. Lokalerna ska vara tillgängliga i juni 2021. Nämnden föreslår även
kommunfullmäktige kompensera utbildningsnämnden för ökade driftskostnader
i form av lokalkostnader och personalkostnader. Utbildningsnämnden förordar
ett tillskott av permanenta lokaler, istället för tillfälliga moduler.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
Utbildningsnämndens beslut 2019-10-23, § 160
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

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

1(2)

Kommunstyrelsen

Lokalbehov, norra kommundelen
Ärendenummer KS 2019/

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens beslutade 2019-10-23 att föreslå kommunfullmäktige ge
tekniska förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram underlag för ytterligare lokaler till Diö skola. Lokalerna ska vara
tillgängliga i juni 2021. Nämnden föreslår även kommunfullmäktige kompensera
utbildningsnämnden för ökade driftskostnader i form av lokalkostnader och
personalkostnader. Utbildningsnämnden förordar ett tillskott av permanenta
lokaler, istället för tillfälliga moduler.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, denna skrivelse 2019-11-11
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-10-23, UN 2018/116 § 160
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-02

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens beslutade 2019-10-23 att föreslå kommunfullmäktige ge
tekniska förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram underlag för ytterligare lokaler till Diö skola. Lokalerna ska vara
tillgängliga i juni 2021. Nämnden föreslår även kommunfullmäktige kompensera
utbildningsnämnden för ökade driftskostnader i form av lokalkostnader,
personalkostnader etc. Utbildningsnämnden förordar ett tillskott av permanenta
lokaler, istället för tillfälliga moduler.
Kommunstyrelsen äger lokalförsörjningsprocessen och bör ta emot lokalbehovet
för att värdera det i kommunövergripande samhällsbyggnadsplan 12:3.
Lokalförsörjning kan ske på olika sätt, men bör hanteras på ett effektivt,
långsiktigt och hållbart vis. Om lokalbehovet ska tillgodoses genom
nybyggnation/ombyggnation eller förhyrning som utifrån reglemente eller
ekonomistyrningsprocess kräver ett politiskt beslut så återkommer
kommunledningsförvaltningen med förslag till beslut senast per november 2020
i samband med budgetbeslut. Fortlöpande information kring ärendet hanteras i
lokalgrupp.
Nämndens driftskostnadsökningar med anledning av volymökningar ska
nämnden hantera i budgetförslag 2021 i enlighet med budgetanvisning och
utifrån ovan dialog i lokalgrupp.

Tjänsteskrivelse
2019-11-11

2(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att notera informationen
Att tillföra lokalbehovet till samhällsbyggnadsplan 12:3 att hanteras i
kommunens lokalförsörjningsprocess
Att hänföra nämndens äskanden för driftskostnader till budgetprocess 2021

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

UN 2018/116
Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

2019.1856
Sidnummer, beslut 1(1)

2019-10-30

Utbildningsnämnden

§ 160 Lokalbehov, norra kommundelen
Ärendenummer UN 2018/116

Utbildningsnämndens beslut
1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ytterligare lokaler
till Diö skola. Lokalerna ska vara tillgängliga i juni 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kompensera utbildningsnämnden för ökade
driftskostnader i form av lokalkostnader, personalkostnader etc.
3. Utbildningsnämnden förordar ett tillskott av permanenta lokaler, istället för
tillfälliga moduler.

Beslutsnivå
Punkt 1 och 2 kommunfullmäktige
Punkt 3 utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Elevantalet i Diö skolas upptagningsområde kommer utifrån befintligt
elevunderlag att öka och elevantalet per klass i årskurs 4–6 blir år 2021 mellan
25 och 34 elever. Dessutom planeras det nya bostäder i upptagningsområdet.
Detta gör att skolans nuvarande lokaler behöver utökas och lokalerna behöver
vara inflyttningsklara senast juni 2021 för att tas i bruk i augusti 2021.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Diö skola.
Utbildningsnämndens utskotts förslag 2019-10-09, § 97
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Rektor Diö skola, Lena Andersson
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

UN 2018/116
Tjänsteskrivelse
2019-10-02
Utbildningsförvaltning
Anna Rix Grönvall
anna.rix-gronvall@almhult.se

2019.1868
1(3)

2019-10-30

Utbildningsnämnden

Diö skola
Ärendenummer UN 2018/116

Sammanfattning av ärendet
Elevantalet i Diö skolas upptagningsområde kommer utifrån befintligt
elevunderlag att öka och elevantalet per klass i årskurs 4-6 blir år 2021 mellan
25 och 34 elever. Dessutom planeras det nya bostäder i upptagningsområdet.
Detta gör att skolans nuvarande lokaler behöver utökas och lokalerna behöver
vara inflyttningsklara senast juni 2021 för att tas i bruk i augusti 2021.

Beslutsnivå
Punkt 1 och 2 kommunfullmäktige
Punkt 3 utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Diö skola, daterad 2019-10-02

Ärendebeskrivning
Elevökningen från 2021 ser för närvarande ut som en tillfällig topp med många
elever, men om det byggs nya bostäder kan ökningen förväntas bli permanent.
Behovet av utökade lokaler beräknas vara 3 klassrum och 2-3 grupprum från
hösten 2021.
Antal elever F-6 som valt Diö skola september 2019, men i nya klasser antal
invånare i upptagningsområdet.
I nedanstående tabell redovisas befintliga elever på Diö skola 2019. Dessa elever
har sedan flyttats upp till högre årskurser. Någon hänsyn har inte tagits till
eventuell in- och utflyttning. Nya klasser (röda) är antal invånare i
upptagningsområdet. Någon hänsyn har inte tagits till att elever kan förväntas
välja annan skola. I årskurs 4 tillkommer elever från Liatorps skola som har
elever från förskoleklass till årskurs 3.

Tjänsteskrivelse
2019-10-02

årskurs,
Diö
f
1
2
3
4
5
6
summa

2019
17
16
20
11
26
20
21
131

2020
15
17
16
20
25
26
20
139

2021
17
15
17
16
34
25
26
150

2(3)

2022
9
17
15
17
28
34
25
145

2023
13
9
17
15
29
28
34
145

2024
12
13
9
17
30
29
28
138

Antal elever F-3 som valt Liatorps skola september 2019, men i nya klasser
antal invånare i upptagningsområde
I nedanstående tabell redovisas befintliga elever på Liatorps skola 2019. Dessa
elever har sedan flyttats upp till högre årskurser. Någon hänsyn har inte tagits
till eventuell in- och utflyttning. Nya klasser (blåa) är antal invånare i
upptagningsområdet. Någon hänsyn har inte tagits till att elever kan förväntas
välja annan skola.
årskurs,
Liatorp
f
1
2
3
summa

2019
12
12
14
14
52

2020
15
12
12
14
53

2021
17
15
12
12
56

2022
16
17
15
12
60

2023
11
16
17
15
59

2024
16
11
16
17
60

Överväganden
Tillbyggnad i Diö har bedömts mest lämpligt utifrån:
Behovet finns i årskurs 4-6 som finns på Diö skola. Liatorp skola har
årskurs f-3.Större enheter ger möjlighet till samordningsvinster.
Tågstopp innebär bättre rekryteringsmöjligheter av lärarpersonal.
Planering av nya bostadsområden på orten.
Enkelt att bygga till i Diö.

Tjänsteskrivelse
2019-10-02

3(3)

Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ytterligare lokaler
till Diö skola. Lokalerna ska vara tillgängliga i juni 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kompensera utbildningsnämnden för ökade
driftskostnader i form av lokalkostnader, personalkostnader etc.
3. Utbildningsnämnden förordar ett tillskott av permanenta lokaler, istället för
tillfälliga moduler.

Anna Rix Grönvall

Roger Johansson

Grundskolechef

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Rektor Diö skola, Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 166 Renhållningstaxa 2020 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa enligt förslag från Södra
Smålands Avfall och Miljö AB med bilagor A-D.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för
renhållningsverksamheten. Södra Smålands Avfall och Miljö AB har inkommit
till tekniska nämnden med förslag till taxor och avgifter för år 2020, vilka
tekniska nämnden godkänt och föreslår kommunfullmäktige att anta.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28
Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 98
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
SSAM:s presentation Renhållningstaxa 2020
Bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020
Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter
Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall
Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall
Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-10-28
Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för
renhållningsverksamheten. Södra Smålands Avfall och Miljö AB har inkommit
till tekniska nämnden med förslag till taxor och avgifter för år 2020 vilka
tekniska nämnden godkänt och föreslår kommunfullmäktige att anta.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelsen, Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020, daterad
2019-10-28
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-10-01, § 98
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
SSAM Presentation Renhållningstaxa 2020
Bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020
Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter
Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall
Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall
Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och utgår från
självkostnadsprincipen och likabehandlingsprincipen med möjlighet till
taxedifferentiering för att premiera miljöriktigt beteende.
Inför 2020 har Södra Smålands Avfall och Miljö AB, hädanefter kallat SSAM,
föreslagit ett gemensamt grunddokument inom bolagets kommuner. Detta
innebär att Älmhults kommun föreslås få samma taxedokument med samma
struktur som övriga kommuner inom SSAM.
För Älmhults kommun föreslås därför en ny taxestruktur med grundavgift och
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler.
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information med mera. Inom grundavgiften kommer
de största skillnaderna i avgiftsnivåer mellan kommunerna att ligga. Detta beror

Tjänsteskrivelse
2019-10-28

2(3)

främst på att kostnaden för återvinningscentraler skiljer sig åt mellan
kommunerna. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har redan denna taxestruktur.
Hämtningsavgift utgår för all form av hämtning som utförs från fastighet – och
är beroende på antal tömningar och avfallsmängd/behållarvolym. Avgiften
föreslås vara så lika som möjligt i bolagets kommuner men kan bli olika i olika
upphandlingsområden.
Anledningen till att införa denna taxestruktur är att grundavgiften tryggar
finansiering på lång sikt, andelen kostnader utöver sophämtning ökar hela tiden.
Men också för en rättvis och tydlig fördelning av icke-sophämtnings-kostnader
bland annat återvinningscentraler, farligt avfall, information och administration.
Det blir också lättare att visa hur nya kostnader utöver sophämtning finansieras
och påverkar taxan.
SSAM har enligt SSAM Presentation Renhållningstaxa 2020 gjort en
konsekvensanalys av övergången till den nya taxestrukturen och kommit fram
till att det kommer ge samma totala årsintäkt 2020 som 2019. Vid beräkning av
hämtningsavgift har utgångspunkten varit att total avgift
för enskild taxa så långt möjligt ska vara densamma från årsskiftet, men
beroende på att tidigare beräkningsmodell ibland skiljer sig för mycket från
den nya modellen, så medför det nedan konsekvenser:
• Den totala avgiften för flerfamiljshus ökar ca 15–20 %, på grund av att
flerfamiljshus i befintlig taxestruktur betalat en mindre andel av kostnaderna för
bland annat återvinningscentraler. Ger en totalkostnad per lägenhet om 1 310 kr
– snitt i Sverige 2018 1 333 kr.
• Abonnemang med tömning 13 ggr höjs – stor subvention i nuvarande taxa.
• Ökar hämtningsavgiften för matavfallsinsamling och latrin på grund av
orimligt lågt pris i nuvarande taxa.
• FNI-taxa/taxa för matavfallsinsamling verksamheter tillämpas från och med att
kundval görs för respektive abonnent.
För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från
Flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
Dessutom föreslås avgift för ny tjänst, trädgårdsavfallsinsamling.
FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det så kallade
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
Att taxan är miljöstyrande innebär att den insamlingsform som har högst
miljöbelastning får högst avgift och den insamling som har lägst miljöbelastning
får lägst taxa. FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för
Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuner.

Tjänsteskrivelse
2019-10-28

3(3)

Överväganden
SSAM utgår från att huvudprincipen är självkostnad men med vissa undantag för
miljöstyrande taxor som är frivilliga att ansluta sig till men som bidrar till en
lägre taxa för abonnenten då de är bättre för miljön.
Utifrån de underlag som SSAM inkommit med och de analyser de gjort bedöms
det lämpligt att anta den nya taxestrukturen så att Älmhults kommun följer
samma taxestruktur som övriga kommuner inom bolaget. Den största negativa
förändringen bedöms vara att en del abonnenter drabbas av en taxehöjning men
då de i den gamla modellen/strukturen haft subventionerade taxor/avgifter anses
den nya taxan vara mer korrekt utifrån att varje abonnent ska stå för sin del av
den totala gemensamma kostnaden. Därför borde detta inte utgöra några hinder
för att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2020 med tillhörande bilagor A-D.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen Renhållningstaxa
enligt bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020 samt bilagor A-D.
Ann-Sofie Gangesson

Elisabeth Steen Ekstedt

Redovisningsansvarig

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Tekniska nämnden
Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

§ 98 Renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Ärendenummer TN 2019/50

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska uppmanar Södra Smålands Avfall och Miljö att tydligt
kommunicera information om den nya taxan till kommunens invånare.
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa
2020 för Älmhults kommun.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxor 2020 enligt bilagda
förslag till renhållningstaxor

Beslutsnivå
Tekniska nämnden, punkt 1
Kommunstyrelsen, punkt 2
Kommunfullmäktige, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 föreslås att Älmhult fullt ut får samma taxedokument med samma
struktur som övriga kommuner inom SSAM.
För Älmhults kommun föreslås en ny taxestruktur med grundavgift och
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler.
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och
varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har
redan denna taxestruktur.
För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från
flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
För Älmhults kommun föreslås även avgift för ny tjänst
trädgårdsavfallsinsamling.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det s k
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo,
Växjö och Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller from att kund gjort sitt
val av FNI-abonnemang.
För vanligaste villataxan förändras avgifterna i Älmhult enligt följande när FNI
införs:
För Markaryd redovisas tre nivåer för villataxa, variant 1, variant 2 med
kapitaltillskott om totalt 6,5 Mkr samt variant 3 med kapitaltillskott om totalt 12
Mkr.
Kommun Taxa 2019 190 l
restavfallskärl
26 tömningar per år

FNI-taxa 2020 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)

Älmhult

2208

2978

Markaryd

2581

3115 / 2904/2700

Lessebo

2682

Växjö

2500

Tingsryd

2672

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse registrerad 2019-09-16
Förslag till renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Bilaga A - Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-0101
Bilaga B - Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01
Bilaga C - Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01
Bilaga D - Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-01

Sidnummer, beslut 3(3)

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår att tekniska nämnden uppmanar Södra Smålands
Avfall och Miljö att tydligt kommunicera information om den nya taxan till
medborgarna.
Beslutsgång
Ordförande lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att
nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Smålands Avfall och Miljö

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-16
Tekniska förvaltning
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se
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Tekniska nämnden

Renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Ärendenummer TN 2019/50

Sammanfattning av ärendet
Förslag till renhållningstaxor 2020 från Södra Smålands Avfall och Miljö.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen, punkt 1
Kommunfullmäktige, punkt 2

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse registrerad 2019-09-16
Förslag till renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Bilaga A - Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-0101
Bilaga B - Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01
Bilaga C - Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01
Bilaga D - Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01

Ärendebeskrivning
Gemensamt taxedokument i alla kommuner inom SSAM
Inför 2020 föreslås att Älmhult fullt ut får samma taxedokument med samma
struktur som övriga kommuner inom SSAM.
Förändringar i taxestruktur samt nya tjänster
För Älmhults kommun föreslås en ny taxestruktur med grundavgift och
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler.
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och
varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har
redan denna taxestruktur.
För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från
flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
För Älmhults kommun föreslås även avgift för ny tjänst
trädgårdsavfallsinsamling.

Tjänsteskrivelse
2019-09-16

2(2)

FNI-taxa
FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det s k
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo,
Växjö och Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller from att kund gjort sitt
val av FNI-abonnemang.
För vanligaste villataxan förändras avgifterna i Älmhult enligt följande när FNI
införs:
För Markaryd redovisas tre nivåer för villataxa, variant 1, variant 2 med
kapitaltillskott om totalt 6,5 Mkr samt variant 3 med kapitaltillskott om totalt 12
Mkr.
Kommun Taxa 2019 190 l
restavfallskärl
26 tömningar per år

FNI-taxa 2020 (2
st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per
år)

Älmhult

2208

2978

Markaryd

2581

3115 / 2904/2700

Lessebo

2682

Växjö

2500

Tingsryd

2672

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa
2020 för Älmhults kommun.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxor 2020 enligt bilagda
förslag till renhållningstaxor.

Matilda Dunfjäll

Lars Nilsson

Nämndsekreterare

Tf. teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2020
Gäller from 2020-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

710 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

1144 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1015 per byggnad

Fritidshus

1005 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
I total taxa ovan ingår grundavgift

Total taxa kr per
år inkl moms
2978
2712
1040
4050
4787
1897
541
2144
2548
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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
4167

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

219

Restavfall max 5000 l

306

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 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 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.

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)
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Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019-2022 utgör styrdokument
enligt ovan.
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Kommunstyrelsen

Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019–
2022
Ärendenummer KS 2019/124

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige senast 31
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019-2022 utgör styrdokument
enligt ovan.
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Kommunfullmäktige
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Ärendebeskrivning
Älmhults kommun ska enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
2019 - 2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ta fram ett styrdokument för sitt arbete
med krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige senast 31
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019 - 2022 utgör styrdokument
enligt ovan.
Planen redovisar:
Övergripande mål och inriktning
Styrning av arbetet med krisberedskap
Övergripande process för risk- & sårbarhetsanalyser (RSA)
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Planen är baserad på resultatet från den risk- & sårbarhetsanalys som genomförts
under våren 2019.
Planen är upprättad utifrån de krav som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) beskriver i Vägledning för kommunens arbete med
styrdokument 2019 – 2022.
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1. Inledning
En oönskad händelse inträffar i princip alltid inom en kommuns geografiska
område. Vi är därför som kommun en viktig aktör i såväl förebyggande arbetet
mot oönskade händelser som förberedelser inför och hanterande av uppkomna
kriser.
Med krisberedskap avser vi förmågan att förebygga, förbereda för och hantera
oönskade händelser. I arbetet är perspektiven före, under och efter en kris
viktigt.

Krisberedskap i
Älmhults kommun
Risk & Sårbarheter

Det som hotar

Det som
skyddas

Det som hotar

Förebygga
Förbereda
Hantera

Den förmåga som ska skapas
Den som
ska agera

Styrdokument

Risk- &
sårbarhetsanalyser
Kontinuitetsplaneri
ng
Omvärldsbevakning
Planering
Utbildning och
övning
Kriskommunikation

Plan för
krisberedskap
Älmhults kommun
Krisledningsplan

Oönskade händelser
Människors liv och
hälsa
Samhällets
funktionalitet
Demokrati,
rättssäkerhet och
mänskliga fri- och
rättigheter
Miljö och
ekonomiska värden
Nationell
suveränitet

Övnings- och
utbildningsplan
Risk- &
sårbarhetsanalyser
Kontinuitetsplaner
Lagar, regelverk
och övriga
styrdokument

I denna plan redovisar Älmhults kommun sin inriktning och styrning av
uppdragen inom området krisberedskap och civilt försvar.
Denna plan utgör styrdokument för krisberedskap och civilt försvar enligt de
överenskommelser som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Plan
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2. Övergripande mål och inriktning
LEH 2006:544 §11
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.

Vid en extraordinär händelse eller om regeringen fattar beslut om höjd
beredskap, ska Älmhults kommun vara organiserat på ett sådant sätt så att skador
på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras.
Nedanstående mål och inriktning syftar till att skapa förutsättningar för detta.

Övergripande mål för Älmhults kommuns krisberedskap
Älmhults kommun ska:
vid en extraordinär händelse i största möjliga utsträckning bedriva sin
verksamhet så lik normal verksamhet som möjligt.
rädda och skydda människors liv och hälsa samt att skapa så gynnsamma
villkor som möjlighet för människan som individ vid en svår påfrestning
skapa kontroll över och säkerställa att samhällsviktiga verksamheter och
funktioner kan upprätthållas även vid extraordinära händelser.
på det lokala planet värna om demokratin, rättssäkerheten och de
mänskliga fri- och rättigheterna.
ha för förmåga att förmedla korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig
information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande
organisationer och massmedia.
ha förmåga att ta emot, hantera och organisera frivilliga som en resurs i
krishanteringen vid extraordinära händelser.
efter begäran kunna bistå andra kommuner med hjälp vid hantering av en
extraordinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid
denna tidpunkt.

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
1
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Övergripande inriktning för Älmhults kommuns
krisberedskap
För att uppnå de övergripande målen ska Älmhults kommuns
krisberedskapsarbete under 2019-2022 på övergripande nivå särskilt fokusera
på:
Integrering av krisberedskap i ordinarie verksamhet på förvaltnings- och
verksamhetsnivå i kommunens förvaltningar, bolag och förbund genom
etablerande av ett koncernövergripande nätverk.
Ökat fokus på kontinuitetsplanering av samhällsviktiga verksamheter
utifrån risk- & sårbarhetsanalysens resultat och inriktning.
Etablera och stärka samverkan inom krisberedskapsområdet med
offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället genom:
o Fortsatt aktiv samverkan inom nätverken Krissamverkan
Kronoberg och Räddsam Kronoberg.
o Etablera nätverk med samhällsviktiga aktörer inom näringslivet
och civilsamhället.
Stärka samverkan inom krisberedskapsområdet mellan kommunens
förvaltningar, bolag och förbund.
Etablera och stärka kommunens förmåga att ta emot och hantera hjälp
från organiserade frivilliga såväl som spontanfrivilliga.
Öka den enskilde individens krisberedskapsförmåga genom aktiv
medverkan i Krisberedskapsveckan.
Inriktningen utgår från ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
2019-2022” som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)2, och risk- och
sårbarhetsanalysens identifierade behov av åtgärder. Utifrån dessa dokument och
ovanstående övergripande mål och inriktning sker en nedbrytning på detaljerad
nivå.

2

Överenskommelse om kommunernas Krisberedskap, MSB 2018-09779
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3. Övergripande styrning
Uppgifter i överenskommelsen3:
Styrdokumentet ska innehålla:
- Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och
kommunalförbund

Styrningen av området krisberedskap följer kommunens ordinarie
organisationsmodell.
I takt med att kommunen övergår till en processorienterad organisation bör även
området krisberedskap och civilt försvar definieras som en process i styr- och
ledningssystemet.
Nedan redovisas kommunens övergripande styrning av krisberedskapen.

3

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, MSB2018-09779
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Vem ansvarar för vad inom krisberedskapen – politiska organisationen
Instans

Ansvarig för
Styrdokument

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ansvar

Uppföljning

Plan för krisberedskap

Besluta om övergripande mål, inriktning samt
styrning av krisberedskapen senast 31 december
första året i mandatperioden.

Styrelse- och nämndsreglementen inkl
krisledningsnämnd

Besluta om styrelser och nämnders roll och ansvar i
krisberedskapen.

Kommunrevisionen
reviderar området
krisberedskap och civilt
försvar enligt fastställd
revisionsplan.

Ägardirektiv och
förbundsordningar

Besluta om bolags och förbunds roll och ansvar i
krisberedskapen.

Risk- &
Sårbarhetsanalys (RSA)
Utbildnings- &
övningsplan

Roll vid kris eller
höjd beredskap

Leder kommunens
civila försvar under
höjd beredskap

Plan för extraordinära
händelser

Verksamhetsplaner och
budgetdokument

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunrevisionen

Tillse att styrdokument inom krisberedskapsområdet inarbetas i verksamheten.
Krisledningsnämnd vid
kris enligt LEH

Revisionsplan

Besluta om att fastställa styrdokument inom
krisberedskap senast 31 december första året i
mandatperioden.
Uppsikt över nämndernas krisberedskapsarbete
utifrån fastställda styrdokument.

Instruktion för
kommundirektör
Nämnder, styrelser,
bolag och förbund

Besluta om att fastställa RSA senast 31 oktober
första året i mandatperioden.

Utgör kommunens krisledningsnämnd
Revidera krisberedskapsområdet enligt
revisionsplan.

Årlig uppföljning av
nämndernas arbete med
krisberedskap och
kommunens
krisberedskapsförmåga
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Vem ansvarar för vad inom krisberedskapen – tjänstemannaorganisationen
Instans

Styrande dokument

Roll vid krisledning

Ansvar

Uppföljning

Kommundirektören

Instruktion för
kommunchef

Beslutsfattare i central
krisledningsgrupp

Övergripande ansvarig för kommunens arbete med
krisberedskap.

Årlig avrapportering till
kommunstyrelsen

Kris- &
beredskapsstrateg

Uppdragsbeskrivning

Stabschef i central
krisledningsgrupp

Samordnar kommunens arbete med krisberedskap.

Årsuppföljning till
länsstyrelsen och MSB4

Plan för krisberedskap
Risk-& sårbarhetsanalys
Utbildnings- &
övningsplan

Utarbetar kommunövergripande risk- &
sårbarhetsanalys samt styrande dokument inom
krisberedskapsområdet.
Stödjer förvaltningar, bolag och förbund i deras
arbete med krisberedskap.

Plan för extraordinära
händelser
Kommunikationschef

Plan för extraordinära
händelser

Stabschef i central
krisledningsgrupp

Samordnar kommunens kriskommunikation.

Förvaltningschef, VD,
förbundsdirektör motsv

Risk- &
sårbarhetsanalys (RSA)

Leder förvaltningens
krisledning.

Utbildnings- &
övningsplan

Vid behov med stöd av
kommunens centrala
krisledning.

Ansvarar för att:
- Förvaltningen eller motsvarande har en
representant i kommunens risk- &
krishanteringsnätverk.

Plan för extraordinära
händelser
Kontinuitetsplaner

-Resultat från risk- & sårbarhetsanalys
implementeras i verksamheten.
-Verksamheten kontinuitetsplanerar utifrån
identifierade risker och sårbarheter.
-Vidtar erforderliga åtgärder rörande krisberedskap
och kontinuitetsplanering.
-Verksamhetens personal utbildas och övas enligt
fastställd övnings- och utbildningsplan.

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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4. Kommunens övergripande process för risk- &
sårbarhetsanalys
LEH 2006:544 §15
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

RSA-arbetet är en viktig grund för arbetet med skydd av samhällsviktig
verksamhet samt för ett systematiskt säkerhetsarbete. Processen ska vara
ständigt pågående där nya risker identifieras samt bedöms och där åtgärder
genomförs samt följs upp.
De risker och sårbarheter som identifieras blir ingångsvärden för respektive
förvaltnings, bolags och förbunds kontinuitetsplanering.
Samtliga kommunala förvaltningar, bolag och förbund skall aktivt medverka i
processen med den kommunövergripande risk- & sårbarhetsanalysen.

Processen
Kommunövergripande risk- & sårbarhetsanalysen genomförs vart 4:e år och
skall fastställas av kommunstyrelsen senast 31 oktober i mandatperiodens första
år.
Risk- & sårbarhetsprocessen samordnas med övriga kommuner och länsstyrelsen
genom nätverket Krissamverkan Kronoberg. I detta forum fastställs även
regionala fokusområden eller teman. Lokala fokusområden identifieras utifrån
inträffade händelser eller incidenter och fastställs av processägaren.
Processen för risk- & sårbarhetsanalys:

1.
Planering

5.
Uppföljning

4.
Kontinuitetsplan

2.
RSA

3.
Lokal RSA

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
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1.

Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningarna identifierar
samhällsviktig verksamhet. Kris- & Beredskapsstrateg tar del av nationell
och regional RSA och gemensamt klassificerar samt riskbedömer.

2.

Sammanställer koncernövergripande RSA som är baserad på extraordinära
händelsers påverkan på samhällsviktig verksamhet och anger
fokusområden för mandatperioden. Fastställer styrdokument.

3.

Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningar och bolag
analyserar hur verksamhet påverkas av händelser som framgår ur RSA:n
samt tar fram åtgärder för att minska påverkan.

4.

Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningar och bolag
identifierar beroenden och planerar för att öka egen förmåga.

5.

Årlig uppföljning av arbetet.

Utvärdering av inträffade händelser och genomförda övningar
Utvärdering av inträffade händelser genomförs med Krissamverkan Kronobergs
koncept GUL. GUL står för Gemensam Utvärdering Lärande.
Metoden används framförallt vid händelser som i något avseende varit komplexa
och där det finns frågetecken eller uppenbara lärdomar att dra i en gemensam
diskussion utifrån helhetsperspektiv.
Utvärdering kan initieras av vem som helst av de involverade aktörerna som ser
ett behov av att diskutera eller dra lärdom av den inträffade händelsen.
Samma metodik används vid genomförda övningar om annat ej fastställts vid
planering av övningen.

5. Kommunens ambition inom det geografiska
områdesansvaret
LEH 2006:544 §76
Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid
verka för att:
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas,
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Genom Krissamverkan Kronoberg säkerställs en etablerad arena för samverkan
med övriga offentliga krishanteringsaktörer i kommunens närhet.

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
6

Plan
2019-10-22

11(12)

Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg genomförs samverkan inom
krisberedskapsområdet genom olika arbetsgrupper. Projekt och områden
fastställs i samverkan mellan länets beredskapssamordnare.
På det lokala planet skall kommunen etablera ett kris- och säkerhetsnätverk med
lokala företrädare från näringslivet och civilsamhället som utgör eller har direkt
påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet eller funktioner.
Kommunens centrala krisledningsgrupp skall genom nätverket förbereda och ha
förmågan att driva en lokal inriktnings och samordningsfunktion.
Kommunens ambitionsnivå framgår av de övergripande målen och
inriktningarna framgår av detta styrdokument.

6. Kommunens planering för krisberedskap under
mandatperioden
LEH 2006:544, 2 kap §17
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.

Grundläggande principen för kommunens planering av krisberedskapen är att ju
mer detaljerad planeringen är desto längre ut i organisationen är ansvaret och
beslutsmandatet delegerat.
Kommunens planering för krisberedskap utgår från styrdokumenten:
-Plan för krisberedskap för Älmhults kommun
-Reglemente för krisledningsnämnd
-Risk- och sårbarhetsanalysen
Vidare sker en kontinuerlig omvärldsbevakning och uppföljning av resultat från
inträffade händelser och genomförda övningar vilka påverkar kommunens
planering och prioritering.
För att planeringen skall bli flexibel med hög anpassningsbarhet till förändringar
i omvärlden och nya kunskaper samt erfarenheter har kommunen valt att lägga
beslutsmandatet för den kortsiktiga planeringen av kommunens krisberedskap på
kommunstyrelsen.

7. Höjd beredskap
LEH 2006:544, 3 kap. 1§8
Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap (beredskapsförberedelser).

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning för åren 2016-2020 ska
planeringen för totalförsvaret, samlingsnamn för civilt försvar och militärt
försvar, återupptas. Planeringsarbetet ska utgå ifrån att förmågan att hantera
Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
8 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
7
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kriser i samhället i fredstid också ger en grundläggande förmåga att hantera
krigssituationer. Bakgrunden till totalförsvarsupprustningen är en märkbart
försämrad säkerhetssituation i omvärlden, som Sveriges regering nu vill rusta för
att kunna bemöta. Försvarsmakten har fått i uppdrag att hantera den militära
upprustningen (militärt försvar), och övriga samhällsaktörer (exempelvis
kommuner, landsting, länsstyrelse, polisen, civilförbund och sektorsansvariga
myndigheter) har fått i uppdrag att hantera den civila upprustningen (civilt
försvar).
Målet för det civila försvaret är att:
Värna civilbefolkningen
Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld
Nuvarande överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller Civilt försvar och
höjd beredskap gäller för åren 2018-2020. En ny överenskommelse kommer att
tecknas för återstående tid i mandatperioden för att man från och med 2023 ska
kunna ha en överenskommelse för såväl fredstida kriser som höjd beredskap.
Fokus i nuvarande överenskommelse ligger på kompetenshöjning, stärkt
säkerhetsskydd och krigsorganisation. Målsättningen är att uppfylla de krav som
ställs på kommunen i överenskommelsen.

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 174 Utbildnings- och övningsplan krisberedskap
Älmhuls kommun 2019–2022
Ärendenummer KS 2019/124

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen fastställer utbildnings- och övningsplan krisberedskap för
Älmhults kommun 2019–2022, enligt förslag daterat 2019-11-08.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram en utbildnings- och övningsplan för
krisberedskap. Planen ska antas av kommunstyrelsen senast 31 december första
året i mandatperioden.
Utbildnings- och övningsplan krisberedskap Älmhults kommun 2019-2022 utgör
styrdokument enligt ovan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
Förslag till utbildnings- och övningsplan krisberedskap Älmhults kommun
2019 - 2022 daterad 2019-11-08
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-11
Teknisk förvaltning
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Utbildnings- och övningsplan Älmhults kommun
2019–2022
Ärendenummer KS 2019/124

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram en utbildnings- och övningsplan för
krisberedskap. Planen skall antas av kommunstyrelsen senast 31 december första
året i mandatperioden.
Utbildnings- och övningsplan krisberedskap Älmhults kommun 2019-2022 utgör
styrdokument enligt ovan.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
Förslag till Utbildnings- och övningsplan krisberedskap Älmhults kommun
2019 - 2022 daterad 2019-11-11

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun ska enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
2019 - 2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ta fram en utbildnings- och övningsplan för krisberedskap. Planen skall antas av kommunstyrelsen senast 31
december första året i mandatperioden.
Planen är baserad på resultatet från den risk- & sårbarhetsanalys som genomförts
under våren 2019 samt styrdokumentet Plan för krisberedskap i Älmhults
kommun 2019 - 2022.
Planen är upprättad utifrån de krav som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) beskriver i Vägledning för kommunens utbildnings- och
övningsplan 2019 – 2022.

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Tjänsteskrivelse
2019-11-11

-
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Kommunstyrelsen fastställer Utbildnings- och övningsplan krisberedskap
Älmhults kommun 2019-2022

Håkan Helgesson

Anders Nyberg

Kris o beredskapsstrateg

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Teknisk chef
Kris- & Beredskapsstrateg

2019-11-08

1(7)

Tekniska förvaltningen
Håkan Helgesson
0476-55090
hakan.helgesson@almhult.se

Styrande dokument

Utbildnings- & övningsplan
Krisberedskap Älmhults kommun
2019-2022
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Bakgrund
LEH 2006:544 2kap 8§1
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser i fredstid.

En grundläggande förutsättning för en väl fungerande krisberedskap är att
befattningshavare kompetensutvecklas och planer och rutiner prövas genom
övningar i olika former.
I denna övnings- & utbildningsplan redovisas vilka övningar kommunen skall
genomföra under perioden 2018-2022. Planen innefattar så väl övningar inom
krisberedskap som civilt försvar.

Arbetsprocess
Processen för framtagande av övnings- och utbildningsplanen framgår nedan:

Analys av
behov

Fastställ
övnings- &
utbildningsplan

Ambitionsnivå

Samråd externt

Prioriterade
områden /
förmågor

Analys av behov
Behovsanalysen definierar nuläge och utgångspunkter. Utifrån analysen
identifieras både vilka förmågor som behöver utvecklas och vilka aktörer som
behöver övas.
Exempel på aktörer:
krisledningsorganisation
kriskommunikation
1

Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
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inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
krisledningsnämnd
krisstöd
beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning
Underlag för behovsanalysen är till exempel:
risk-och sårbarhetsanalysen (RSA)
utvärderingar från tidigare övningar och utbildningar
utvärderingar av inträffade händelser
befintlig kompetens i egen organisation
kontinuitetsplanering
omvärldsanalys

Samråd externt
Genom Krissamverkan Kronoberg genomförs kontinuerligt aktiviteter för öka
kompetensen och förmågan genom en bred övnings- och utbildningsverksamhet.
I samband med Krissamverkan Kronobergs årliga verksamhetsplaneringsdagar
identifieras länsgemensamma behov som konkretiseras i övnings- och
utbildningsaktiviteter. Enskilda kommuners specifika behov hanteras inom den
egna övnings- och utbildningsverksamheten.

Prioriterade områden och förmågor
I kommunens styrdokument Plan för krisberedskap Älmhults kommun fastställs
övergripande inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
Denna inriktning anger även primärt de områden som kommunen kommer att
fokusera sina övnings- och utbildningsaktiviteter gentemot under
mandatperioden.

Ambitionsnivå
I kommunens styrdokument Plan för krisberedskap Älmhults kommun fastställs
även övergripande målsättning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden. Denna målsättning ansätter även ambitionsnivån för
kommunens övnings- och utbildningsaktiviteter under mandatperioden.

Fastställ övnings- och utbildningsplan
Resultatet av tidigare redovisade moment konkretiseras i en tidsatt övnings- och
utbildningsplan som fastställs av kommunstyrelsen.

Uppföljning
Övnings- och utbildningsplanens efterlevnad och arbetet med krisberedskap i
övrigt följs årligen upp och redovisas för länsstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
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Utbildningsplan för Krisberedskap och Civilt försvar Älmhults kommun 2019-2022
Datum

Utbildning / övning

Typ av aktivitet

Syfte och förmåga

Deltagare

Utvärdering
/
uppföljning

Ansvar

Budget

2018

Informationssäkerhet
eLearning

Webutbildning

Kunskapshöjning inom
informationssäkerhet

All personal

Genomförd

JungleMap

September
2018

Säkerhetsskyddsutbildning

Utbildning 4dgr

Kunskapshöjning inom
säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschef

Genomförd

MSB

2:4ersättning

Oktober
2018

Säkerhetsprövningssamtal

Utbildning 2dgr

Kunskapshöjning inom
säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschef

Genomförd

Växjö kommun

2:4ersättning

Oktober
2018

Introduktion
säkerhetsskyddad
upphandling

Utbildning
0,5dgr

Kunskapshöjning inom
säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddschef

Genomförd

Region Kronoberg

2:4ersättning

November
2018

Stab- & ledningsutbildning

Utbildning 2dgr

Kunskapshöjning inom
stab- & ledning

Räddningschef,
Stf Räddningschef,
Beredskapssamordnare

Genomförd

Uppvidinge
kommun

2:4ersättning

Maj 2019

Krisberedskap och
civilt försvar

Föreläsning 0,5h

Kunskapshöjning inom
krisberedskap och civilt
försvar

Kommunstyrelsen

Genomförd

Älmhults kommun

2:4ersättning

September
2019

Civilt försvar - vad är
det och vilket ansvar
har vi?

Föreläsning
0,5dgr

Kunskapshöjning inom
höjd beredskap och civilt
försvar

Kommunstyrelsen,
Kommunal förvaltning

Genomförd

Krissamverkan
Kronoberg

2:4ersättning

Oktober
2019

Höjd beredskap:
Juridik, Planering,
Piroritering

Föreläsning 1dgr

Kunskapshöjning inom
höjd beredskap och civilt
försvar

Kommunstyrelsen,
Kommunal förvaltning

Genomförd

Krissamverkan
Kronoberg

2:4ersättning

November
2019

Beredskapsjuridik

Utbildning 2dgr

Kunskapshöjning inom
beredskapsjuridiken

Beredskapssamordnare,
Kommunjurist

Krissamverkan
Kronoberg

2:4 ersättning
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November
2019

Regional samverkanskurs Grund

Utbildning 2dgr

Kunskapshöjning inom
krishanteringssystemet,
förmåga regional
samverkan

Kommunikationschef

Krissamverkan
Kronoberg

2:4 ersättning

December
2019

Regional samverkanskurs SoL

Utbildning 2dgr

Fördjupad kunskap och
förmåga regional och
nationell samverkan

Kommunikationschef,
Beredskapssamordnare

Krissamverkan
Kronoberg

2:4 ersättning

2020

WIS2-utbildning lokal

Utbildning 1dgr

Kunskapshöjning inom
WIS

Kommunikatörer

Älmhults kommun

2:4ersättning

2020

Stab- & Ledning

Utbildning 2h

Utbildning i stabs- och
ledningsmetodik

Central krisledningsgrupp

Älmhults kommun

2:4ersättning

2020

Krisledning och
Regionala rutiner
samverkan och
ledning

Föreläsning 1h

Kunskapshöjning inom
krisledning och regionala
rutiner samverkan och
ledning

Central krisledningsgrupp

Älmhults kommun

2:4ersättning

Fortlöpande
med start
2020

DISA3-utbildning

Webutbildning
1h

Kunskapshöjning inom
informationssäkerhet

Nyckelpersoner i
samhällsviktig verksamhet

Älmhults kommun

2:4ersättning

Fortlöpande
med start
2020

Grundläggande
säkerhetsskyddsarbete

Webutbildning
1h

Kunskapshöjning inom
säkerhetsskydd

Nyckelpersoner i
samhällsviktig verksamhet

Försvarshögskolan

2:4ersättning

Fortlöpande
med start
2020

Totalförsvar – ett
gemensamt ansvar

Webutbildning
1h

Kunskapshöjning inom
totalförsvar

Nyckelpersoner i
samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

2:4ersättning

2020

Informationssäkerhet
för chefer

Utbildning 2dgr

IT-chef, Beredskaps- &
info.säk.samordnare

Försvarshögskolan

2:4ersättning

2
3

WIS = Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbaserade informationshanteringssystem
DISA är myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationssäkerhetsutbildning
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Övningsplan för Krisberedskap och Civilt försvar Älmhults kommun 2019-2022
Datum

Utbildning / övning

Typ av aktivitet Syfte och förmåga

Deltagare

Utvärdering /
uppföljning

Ansvar

Budget

Oktober
2019

Lokal KFÖ 2019 –
samverkan

Övning

Kommunikationschef,
Beredskapssamordnare

Genomförd

½ dag

Etablera kontakt och
samverka kring stöd till
försvarsmakten

KRAG /
Älmhults
kommun

2:4ersättning

November Kriskommunikation
2019

Tabletopövning 2h

Kriskommunikation –
rutiner och planer

Kommunikationsavd.

Övningsledning
lokalt

Älmhults
kommun

2:4ersättning

Januari
2020

TFÖ 2020

Övning

Kunskap och förståelse
om totalförsvar och
säkerhetsskydd

Krisledning (del ur Ks),
nyckelbefattningar,
central krisledning

Övningsledning
Lst Kronoberg

Lst
Kronoberg

2:4ersättning

2020

Krisledningsövning

Tabletopövning 1h

Uppstart krisledning

Krisledningsnämnd

Övningsledning
lokalt

Älmhults
kommun

2:4ersättning

2020

Lokal
Nödvattenövning

Tabletopövning ½ dag

Öva nödrutiner och
nödvattenförsörjning

Övningsledning
efter övningsmoment

Älmhults
kommun

2:4ersättning

Övning

Öka kommunens förmåga Nyckelbefattningar vid
vid störning i drickssamhällsviktig
vattenförsörjningen
verksamhet

Övningsledning

LivsmedelsLivsmedelsverket verket

2:4ersättning

Uppstart krisledning

Övningsledning
lokalt

2:4ersättning

2021

1 dag

Nödvattenövning

2 dagar
2022

Krisledningsövning

Tabletopövning 1h

Central krisledning
VA-personal
Kommunikationsavd.

Krisledningsnämnd
Central Krisledning

Älmhults
kommun

Därutöver kommer Älmhults kommun att medverka i övriga regionala samverkansövningar inom ramen för Krissamverkan Kronoberg.

Sammanträdesprotokoll
2019-11-19

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 175 Förslag om ändring av lokala
ordningsföreskrifter
Ärendenummer KS 2019/134

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults
kommun, enligt förslag daterat 2019-09-30.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2019-10-24, § 81, utökning av
platser där rökning inte är tillåtet för att skapa en god miljö för alla som vistas
där. De platser som föreslås läggas till i de lokala ordningsföreskrifterna är
badplatser samt idrottsanläggningar som inte redan omfattas av förbudet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-24, § 81
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults Kommun
daterad 2019-09-30
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 81 Rökförbud 2019
Ärendenummer KFN 2019/33

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
De lokala ordningsföreskrifterna uppdateras enligt förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utökning av platser där rökning inte är tillåtet för att skapa en god miljö för alla
som vistas där. De platser som föreslås läggas till i de lokala
ordningsföreskrifterna är badplatser samt idrottsanläggningar som inte redan
omfattas av förbudet.
Ändring av ordningsföreskrifterna att även rökförbud skall innefattas i områden
under 3§ punkt 1.
Även utegym i Älmhults tätort (Haganäs och Klöxhult) samt utegym i Eneryda
föreslås läggas till som områden där lokala ordningsföreskrifter skall gälla.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults Kommun
daterad 2019-09-30
_____
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-30
Tekniska förvaltningen
Lars Nilsson
0476-55104
Lars.nilsson@almhult.se

1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Rökförbud på offentliga platser
Diarienummer KFN 2019/33

Sammanfattning
Utöka platser där rökning inte är tillåtet för att skapa en god miljö för alla som
vistas där. De platser som skall läggas till i de lokala ordningsföreskrifterna är
idrottsanläggningar som inte direkt omfattas av förbudet samt badplatser.
Ändring av ordningsföreskrifterna att även rökförbud skall innefattas i områden
under 3§ punkt 1.
Att även utegym i Älmhults tätort (Haganäs och Klöxhult) samt utegym i
Eneryda läggs med i område där lokala ordningsföreskrifter skall gälla.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Fritids tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30
Lokala ordningsföreskrifter med uppdaterad text

Ärendet
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter tydliggjorde fler platser där
det är förbjudet att röka. Bla. Inom inhägnade platser utomhus som
huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det
gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter
och mässor, På lekplatser som allmänheten har tillträde till, Vid entréer till
lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis
entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger,
järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.
För att skapa en god miljö för alla att vistas på föreslås även att kommunens
idrottsplatser där verksamhet pågår skall innefattas.

Förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
De lokala ordningsföreskrifterna uppdateras med rökförbud inom de angivna
platserna.
Thomas Franzén

Lars Nilsson

Fritidschef

TF. Tekniskchef

Tjänsteskrivelse
2019-09-30

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

2(2)

2019-09-30

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÄLMHULTS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35. (2019-12-16 §XX)
Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap
Ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen och säkerheten i Älmhults kommun ska upprätthållas.
Bestämmelserna i 14 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 14 § bör kommunen
ges tillfälle att yttra sig.
3§
Vid tillämpning av 3 kap Ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 §
andra stycket Ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:
1. Av kommunen för allmänheten upplåtna eller underhållna
a) Idrottsplatser enligt bilaga 1.
b) Anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser, elljusspår och motionsspår enligt
bilaga 1.
c) Allmänna lekplatser
2. Annan kommunal mark utomhus:
a) Stortorget, Linnéparken och Björkparken i Älmhult. Södra respektive Norra
Esplanaden från rondellen vid Hallandsvägen till korsningen Kvarngatan.
Köpmangatan från Norra Esplanaden till Eriksgatan. Stations- och
busstationsområdet i Älmhults Centrum. Områdets närmare begränsning anges i
kartbilagan.

b) Den så kallade marknadsplatsen utanför Balders Hage i Häradsbäck. Området
beskrivs i den bifogade kartbilagan
3. Begravningsplatser och kyrkogårdar

Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom
buller, damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Containrar m.m.
5§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, återvinningsbehållare och dylikt, som ska
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Container eller återvinningsbehållare som placeras på gata, väg eller annan plats där trafik
förekommer ska placeras på sådant sätt att olägenhet inte uppkommer för trafik samt vara
försedda med reflexer i alla fyra hörn.
Container ska vara täckta och/eller vara placerade på sådant avstånd från intilliggande
byggnader att en i containern uppkommen brand, inte hotar sprida sig till någon byggnad.

Markiser, flaggor och skyltar
6§
Markiser, flaggor, flaggspel, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de med sin
lägsta del skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.20 meter eller över en körbana på
lägre höjd än 4.50 meter. Sådana anordningar får inte sättas upp så att de skymmer trafik
eller trafikskyltar.
Reklam med mera på gångbanor i centrala Älmhult är tillåten endast på av
miljö- och byggnämnden beslutad plats.
Affischering
7§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas
upp på husväggar, staket, stolpar, vägbroar, träd, sopkärl, elskåp eller liknande som vetter
mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att
sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.

Förtäring av alkohol
8§
Alkoholhaltiga drycker såsom spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker får inte
förtäras på följande platser inom Älmhults kommun annat än i samband med servering som
sker enligt alkohollagen:
a) Stortorget, Linnéparken och Björkparken i Älmhult. Södra respektive Norra
Esplanaden från rondellen vid Hallandsvägen till korsningen Kvarngatan.
Stations- och busstationsområdet i Älmhults Centrum. Områdets närmare
begränsning anges i kartbilaga.
b) Den så kallade marknadsplatsen utanför Balders Hage i Häradsbäck.
Området beskrivs i den bifogade kartbilagan.
c) Järnvägsövergången mellan järnvägsstationen och Västergatan i Älmhults Centrum.
Områdets närmare begränsning anges i kartbilaga.
Camping
9§
Med camping avses övernattning i tält, husvagn, husbil, bil eller liknande.
Camping inom områden som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för
ändamålet särskilt anvisade platser, samt under de tider som särskilt föreskrivits.

Hundar
10 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna
i 11 och 12 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person
eller för polishund i tjänst.
11 §
Hundar får inte vistas
a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1 maj till
och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i
Diö, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd,
Vägla i Hallaryd och Krusaböke i Hallaryd.
b) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd

c) i preparerade skidspår.

Hundar ska hållas kopplade
a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande,
gator och vägar
b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan
c) på allmänna lekplatser
d) på idrottsplatser, i motionsspår eller i elljusspår.
e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och
Häradsbäck.
f)

på följande badplatser under tiden 16 september - 30 april: Bökhult i Älmhult,
Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Välje i Virestad, Sandören i Häradsbäck, Delary i
Delary, Ramnäs i Göteryd, Vägla i Hallaryd och Krusaböke i Hallaryd.

Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Detta gäller inte om hunden är ID-märkt.
12 §
Inom detaljplanelagda områden ska hundens ägare eller vårdare plocka upp fast orenlighet
som hunden lämnar efter sig. Orenligheten skall förslutas och placeras i därför avsedd
behållare eller papperskorg

Katter
13 §
Ägare till katt eller den som tagit hand om en katt ska se till att katt som vistas inom
detaljplanelagda områden är märkt med halsband eller genom öronmärkning eller på annat
sätt så att ägaren kan identifieras.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
14 §
Användning av pyrotekniska varor tillåts endast under tiden från nyårsafton kl. 22.00 till
därpå följande dag kl. 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom fastigheterna för
socialförvaltningens boenden Nicklagården och Almgården i Älmhult, Solgården i Göteryd,

Ekebo i Diö och Pehr Hörbergsgården i Virestad samt på kyrkogårdar och
begravningsplatser.

Motions och Skidspår
15 §
Ridning eller ledande av häst och framförande av motorfordon, till exempel motorcykel eller
moped, är inte tillåtet inom markerade motionsspår eller preparerade skidspår (gäller även i
avvaktan på preparering). Det är inte heller tillåtet att använda det preparerade skidspåret till
annat än skidåkning.
Områdena som berörs framgår av bifogade kartbilagor.
Rökning
16 §
Rökförbud skall även innefattas i områden under 3§ punkt 1.
Avgifter för att använda offentlig plats.
17 §
För användning av offentlig plats, som står under kommunens förvaltning och områden som
kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de taxor
som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift.
18 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-10 §§, 12-16 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket Ordningslagen.
I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-12-16.

Bilaga 1:
Av kommunen upplåtna eller underhållna idrottsplatser:
- Älmekulla idrottsplats Älmhult
- Haganäs fotbollsplan Älmhult
- Boklidens idrrottsplats Liatorp
- Enevallens idrottsplats Eneryda
- Kvarnavallens idrottsplats Virestad
- Härlidens idrottsplats Häradsbäck
- Åvallens idrottsplats Hallaryd
- Diö idrottsplats Diö
- Björkövallens idrottsplats Pjätteryd
- Delary Idrottsplats
- Göteryds Idrottsplats
- Utegym Haganäs, Älmhult
- Utegym Klöxhult, Älmhult
- Utegym, Eneryd
Av kommunen upplåtna eller underhållna anläggningar för rörligt friluftsliv såsom badplatser,
elljusspår, motionsspår.
Badplatser:
- Bökhult i Älmhult
- Möckeln i Älmhult
- Bokhultet i Diö
- Välje i Virestad
- Sandören i Häradsbäck
- Delary i Delary
- Ramnäs i Göteryd
- Vägla i Hallaryd
- Krusaböke i Hallaryd
Elljusspår och motionsspår:
-

Enligt bifogad kartbilaga

Tjänsteskrivelse
2019-11-22
Kommunledningsförvaltningen
Carl Lundkvist
0476–55322
carl.lundkvist@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Slutlig version av Strategisk överenskommelse för
Kronobergs län 2019–2025
Diarienummer KS 2019/81

Sammanfattning
Hösten 2018 inleddes länets gemensamma insatser för att nå en
överenskommelse inom mottagande och etablering i länet, med syfte att stärka
insatser med och för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, flickor och
pojkar. Under året har parterna i länet arbetat processinriktat tillsammans för att
ta fram en strategisk överenskommelse för Kronobergs län (förkortad SÖK), för
asyl-sökandes och nyanländas mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv. Förslag på SÖK har varit på remiss i länet. Kommunstyrelsen i
Älmhults kommun beslutade 2019-06-04, § 135, om att inte lämna några
synpunkter beträffande förslag på SÖK. Länsstyrelsen skickade 2019-10-02
skrivelse till samtliga organisationer där de bad om återkoppling om eventuellt
beslut om slutlig version SÖK senast 2019-12-03.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19.
Bilagor från Länsstyrelsen i Kronoberg
Brev till länets parter om Strategisk överenskommelse för Kronobergs
län 2019–2025
Slutlig version - Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–
2025, Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
Slutlig version - Bilagor - Strategisk överenskommelse för Kronobergs
län 2019–2025, Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Ärendet
Sedan hösten 2018 har en överenskommelse inom mottagande och
etablering i länet arbetats fram av ett stort antal aktörer, med syfte att
stärka insatser med och för asylsökande och nyanlända kvinnor och
män, flickor och pojkar. Resultatet är en strategisk överenskommelse, SÖK,

Tjänsteskrivelse
2019-11-22
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för Kronobergs län 2019–2025, för asylsökandes och nyanländas mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv, vilken nu skickats för slutligt
ställningstagande till parterna.
Ärendet handlar för Älmhults kommun om att nu ta ställning till slutlig version
av SÖK. Länsstyrelsen skriver; ”För att vi ska arbeta vidare tillsammans med
den SÖK som tagits fram krävs att ledningarna i samtliga organisationer som vill
delta tar beslut om att godkänna och därmed signera överenskommelsen. Detta
blir särskilt viktigt då SÖK kräver styrning och verkställande, där den högsta
beslutande nivån för strategin är respektive organisations högsta nivå.”
Att anta SÖK innebär inte att Älmhults kommun måste lösa alla regionala
delmål på lokal nivå. Vi väljer ut och prioriterar i förhållande till de resultatmål
som tagits fram inom våra tre definierade huvudprocesser lokalt och nyttjar
regionala samverkansformer för att hantera de delmål vi enligt bedömning inte
kan hantera lokalt eller behöver samverka mer kring för att lösa på sikt. Det
arbetet samordnas genom Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) som
består av representanter från länets kommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Kronoberg och samordningsförbunden. Styrgruppen
för ASK ansvarar för samverkan och utveckling, genom gemensamma
verksamheter och projekt inom frågor som rör arbetsmarknad och etablering i
Kronobergs län. Andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Kronobergs län och
Migrationsverket kan adjungeras till ASK. SÖK på lokal nivå kommer att
beskrivas i Lokal överenskommelse, LÖK.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019–2025, Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Carl Lundkvist

Susann Pettersson

Arbetsmarknadssamordnare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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2019-10-02

851-1756-2019

Till
Kommunledningarna
för
Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö och Älmhults
kommuner
Ledningarna för Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
Migrationsverket,
Region Kronoberg, Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo samordningsförbund samt Rektor vid Linnéuniversitetet

MOTTAGANDE OCH ETABLERING I ARBETS- OCH SAMHÄLLSLIV
EN GEMENSAM STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE FÖR KRONOBERGS LÄN 2019 2025
BAKGRUND
Hösten 2018 inleddes våra gemensamma insatser för att nå en överenskommelse
inom mottagande och etablering i länet, med syfte att stärka våra insatser med och
för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. Under året
har vi parter i länet därför arbetat processinriktat tillsammans för att ta fram en
strategisk överenskommelse för Kronobergs län (förkortad SÖK), för asylsökandes och nyanländas mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Initiativtagare till processen och styrgrupp för framtagandet av vår SÖK har
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) varit. I ASK ingår länets samtliga
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo samordningsförbund. Adjungerade till ASK
har Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Migrationsverket varit.
En arbetsgrupp höll i genomförandet, och leddes av länsstyrelsen med deltagare
från Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Migrationsverket
samt Linnéuniversitetet.
Processen har genomförts i form av flera länsdialoger, med upp till 90 deltagare
vardera, och i mindre grupper som alla träffats runt en specifik utmaning inom
mottagande och etablering. Representationen från alla nämnda parter samt aktörer
från civilsamhället har varit mycket stor. En referensgrupp från målgruppen har
samtidigt konsulterats under arbetet.
I våras genomfördes även en dialog med samtliga parters högsta nivåer för att
presentera det förslag till SÖK som tagits fram. Därefter gick förslaget på remiss,
och har under sommaren och tidig höst modifierats efter inkomna remissvar och
andra synpunkter. Förslag till en slutlig version finns, och nu är det äntligen dags
att fastställa vår strategiska överenskommelse inom mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv!
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BEHO V AV BESLUT O M ERT
GODKÄNNANDE
Bifogat detta brev finns den slutliga versionen av Strategisk överenskommelse för
Kronobergs län 2019 2025, inklusive bilaga till överenskommelsen.
Den slutliga versionen har godkänts av ASK, processens styrgrupp. Nu är det er
tur att ta ställning!
För att vi ska arbeta vidare tillsammans med den SÖK som tagits fram krävs att
ledningarna i samtliga organisationer som vill delta tar beslut om att godkänna och
därmed signera överenskommelsen. Detta blir särskilt viktigt då SÖK kräver
styrning och verkställande, där den högsta beslutande nivån för strategin är respektive organisations högsta nivå.
Återkoppling från varje part med kopia av beslut om ett (eventuellt) godkännande
och klartecken om signering av Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019 2025
görs till länsstyrelsen, via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se. Återkoppla vänligen
senast tisdagen den 3 december.
VÄLKOM M EN TI
LL RES
ENSET
I
D
FÖR SI
GNERI
NG OCH K
I
CK-O FF
Min och ASK:s förhoppning är att er organisation kommer att delta i och signera
denna överenskommelse. För att visa att vi gör detta tillsammans och i samförstånd
kommer du/ni att bjudas in till en gemensam signering på Residenset.
När?

Torsdagen den 30 januari, med start kl. 9.00, och avslutning efter
lunch (kl. 13.00)

Notera gärna dag/tid i din kalender, så återkommer vi med inbjudan längre fram!
Den 30 januari gör vi tillsammans samtidigt en kick-off för arbetet framåt! Vår
kick-off kommer att ha fokus på utmaningen Boende, där vi i nuläget har svårighet
att hitta en bra styrform. Detta är därför särskilt viktigt att få inspel från respektive
organisations ledningar om vid kick-offen!
Med vänliga hälsningar
Carin Lamme Lindh
Enhetschef Samhällsutvecklingsenheten
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FÖR KRONOBERGS LÄN 2019–2025
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE FÖR KRONOBERGS LÄN 2019–2025
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

BAKGRUND
Den mångfald som våra nya länsinvånare kan bidra till, är en nödvändighet för regionens
utveckling och kompetensförsörjning. Socialt samspel och kulturella koder kan inte förmedlas endast via skolbänken utan kräver förtroendefulla relationer människa till människa,
bortom det som stat och kommun kan erbjuda. En viktig del i denna process är ömsesidighet där vi lär av varandra. Inte minst har vi som arbetsgivare ett stort ansvar att ställa om
våra arbetsplatser till att välkomna våra nya länsinvånare.
Styrgrupp för Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) består av representanter från
länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och samordningsförbunden. Styrgruppen ansvarar för samverkan och utveckling, genom gemensamma
verksamheter och projekt inom frågor som rör arbetsmarknad och etablering i Kronobergs
län. Andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Kronobergs län och Migrationsverket kan
adjungeras till ASK.
ASK gav en regional arbetsgrupp i uppdrag att driva en bred och inkluderande process för
framtagande av en strategisk, regional överenskommelse inom mottagande och etablering
i arbets- och samhällslivet. Arbetsgruppen bestod av representanter från Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Linnéuniversitetet
och Växjö kommun.
Genom en strategisk överenskommelse i Kronobergs län (SÖK) skapar vi aktörer tillsamlända. Med det menar vi att individens resurser tas tillvara och ger en mångfald som bidrar
till individens och samhällets behov.
Under 2018 och 2019 har vi tagit många steg framåt i olika konstellationer, såsom länsdiamed SÖK:ens primära målgrupp och kommun- och myndighetsledningar. Vi har genom
denna samverkan närmat oss kärnan och därmed de regionala delmål och samverkansområden som prioriteras i denna överenskommelse.
Vi utgår från integration som en ömsesidig process. Det handlar om människor som lär av
varandra. För att integrationen i arbets- och samhällslivet ska bli så lyckad som möjligt,
krävs en växelverkan mellan individ och samhälle. Det förutsätter ett synsätt där varje länsinvånare betraktas som en resurs och känner makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin närmiljö.
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Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

PRINCIPER FÖR SAMVERKAN
Vår samverkan bygger på följande principer, som alla parter har ställt sig bakom:
främja samverkan inom och mellan regionala och lokala aktörer, med utgångspunkt i
individers olika behov och förutsättningar
arbeta efter en tydlig ansvars- och rollfördelning samt identifiera och involvera samtliga
relevanta parter, där varje part tar ansvar för att överbrygga insatser sinsemellan även om
de inte faller inom ramen för grunduppdraget
främja samordning mellan samverkande parters strategier och plattformar
vid behov ta initiativ till förändringar, i exempelvis etablerade arbetssätt, rutiner,
ansvarsfördelning och finansiering
identifiera utvecklingsbehov samt prioritera och initiera insatser kopplade till dessa
dra lärdomar av erfarenheter och resultat från asyl- och etableringsinsatser i länet och
i landet
ta fram och dra nytta av vetenskapligt grundad kunskap och forskning
jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv genomsyrar vårt arbete
säkerställa förutsättningar för civilsamhällets långsiktiga delaktighet
Att omsätta principerna till konkret handling utgår från att vi har en gemensam förståelse för
principernas innebörd och kopplar det till våra parters olika roller och handlingsutrymme.
Den förståelsen når vi genom kontinuerlig dialog och fortsatt samverkan.

icke-binära personer) i mottagning och etablering, vilket i princip betyder asylsökande och nyanlända personer. Kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar
kan leda till att vissa mål och insatser riktas enbart till en av grupperna. Ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt även i de insatser som riktar sig till hela målgruppen.
Personer med likartade behov som målgruppen kan också ta del av de insatser och
intentioner som inbegrips i SÖK.
länet samt länsinvånare, som alla på ett eller annat sätt bidrar till våra intentioner
och insatser.
Med nyanlända menar vi personer som är i etablering och som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl. Med asylsökande menar vi personer som sökt uppehållstillstånd och väntar på besked i sitt asylärende.
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RELATIONEN TILL ANDRA REGIONALA
ÖVERENSKOMMELSER OCH STRATEGIER
överordnade varandra utan har som syfte att aktivt att stärka varandra. I övrigt sker samspel
både lokalt och nationellt i överenskommelser och strategier.

från de mål och prioriteringar som anges här. Delmålen i SÖK kopplas till Gröna Kronobergs

Gröna Kronobergs fokus på att hela länet ska vara attraktivt att bo i stämmer väl överens
med intentionerna i SÖK, likaså att nyttja alla länsinvånares resurser på bästa sätt.

skaper och färdigheter genom hela livet. Detta kan uppnås genom att matcha kompetenser
utifrån arbetslivets nutida och framtida behov. Strategins prioritering ”I Kronoberg använder
vi kompetensen hos personer från alla länder” är den prioritering som har störst bäring på
SÖK:ens syfte och mål.
med SÖK:ens samverkansområden, vilket ger en bra grund för samarbete. SÖK:ens tidsram
följer dessutom Gröna Kronoberg och kompetensförsörjningsstrategin.

Syftet med strategin ”Ett jämställt Kronobergs län” är att implementera de jämställdhetspolitiska målen på regional nivå. Strategin ska fungera som plattform för jämställdhetsinteom jämlik hälsa.
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REGIONALA DELMÅL OCH SAMVERKANSOMRÅDEN
En nulägesbeskrivning* har under processens gång tagits fram och fungerar som underlag
tiga för att uppnå syftet med denna överenskommelse och som även anknyter till
Agenda 2030.
De fyra områdena är:
Arbetsmarknad/kompetens

ARBETSMARKNAD/
KOMPETENS

BOENDE

HÄLSA

DELAKTIGHET

Hälsa
Delaktighet
Samtliga områden betraktar vi som beroende av
varandra och som viktiga delar för etablering i
det svenska samhället. För att kunna avgränsa
och fokusera vårt arbete i länet – och komma
närmare samverkan – har nio regionala delmål
fokus arbetats fram.

2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Flera av Agenda 2030:s mål rör mottagande och etablering,
jämlikhet, klimatförändring och ekonomisk tillväxt som på
De globala mål som direkt rör måluppfyllelse i SÖK:en kopplas därför till de fyra perspektiven och berörda delmål.

*
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ARBETSMARKNAD/
KOMPETENS

Kronobergs län har ett växande arbetskraftsbehov, där nyanlända kvinnors och mäns kompetens är en viktig resurs.
Individerna behöver rustas utifrån sina egna förutsättningar
och behov. Matchningen mellan arbetskraftsbehov och den
arbetssökandes kompetens behöver också förstärkas.
För en fungerande etablering på arbetsmarknaden krävs
insatser inom både arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
att stärka individers kompetens för att möta arbetsmarknadens behov.

Andelen nyanlända kvinnor som arbetar eller studerar efter
avslutad etablering ska minst dubbleras.
Andelen nyanlända som genom studier stärker sin ställning
på arbetsmarknaden ska öka.
Andelen arbetsgivare som rekryterar nyanlända ska öka.

1. Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för att stärka asylsökandes och nyanländas kunskaper
i svenska språket.
2. Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för jämställdhetsintegrerad vägledning till arbete och
studier.
Utveckla insatser för nyanlända så att fler utbildar/vidareutbildar sig eller kommer i arbete.
4. Utveckla dialogen med arbetsgivare, såväl privata som
offentliga, för att fler ska rekrytera nyanlända.
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BOENDE

möjligheter att få och behålla sina bostäder. De höga inträdeströsklarna på bostadsmarknaden är idag ett hinder och påverkar
mottagande och etablering av nyanlända.

Främja möjligheterna för nyanlända att skaffa ett socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbart boende.
Andelen nyanlända som bor kvar i länets kommuner efter
etableringen ska öka.

1. Utveckla och tillgängliggöra kollektivtrafik på landsbygden, tillsammans med ökat serviceutbud och digitala
tjänster.
2. Utveckla erfarenhetsutbyte för aktuella parter i syfte
att stärka nyanländas kunskap kring boendet, genom
exempelvis ”boskolor”.
Erbjuda aktuella parter kunskapshöjande insatser och
erfarenhetsutbyte om asylsökandes och nyanländas
bostadsbehov.
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HÄLSA

En god hälsa skapar bättre förutsättningar för etablering och är
en grund för varje individs möjlighet att utvecklas och vara delaktig i samhället. Migrationsprocessen, bristande kunskap om
det svenska samhället och dess hälso- och sjukvård samt social
isolering påverkar hälsa och etablering.

Stärkta förutsättningar för tidig upptäckt av ohälsa hos asylsökande och nyanlända.
Stärkta förutsättningar att erbjuda det stöd asylsökande och
nyanlända behöver för en god hälsa.

1. Utveckla arbetssätt som underlättar tidig upptäckt av ohälsa.
2. Utveckla insatser för att asylsökande och nyanlända ska
hitta, förstå, värdera och använda hälsoinformation.
Utveckla organisationsöverskridande insatser för att möta
asylsökandes och nyanländas hälsorelaterade behov utifrån
ett helhetsperspektiv.
4. Erbjuda civilsamhällets volontärer och de som i sin profession
möter asylsökande och nyanlända kompetenshöjande insatser,
för att utveckla bemötandet vid psykisk ohälsa.
5. Använda befintliga samt utveckla nya verktyg som inkluderar hälsa och levnadsvanor i samhällsinformation och
samhällsorientering.
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DELAKTIGHET

Delaktighet bör vara utgångspunkten i alla integrationsprocesser. Delaktighet som förutsättning för integration betyder
att möjligheter ges till aktivt deltagande i det demokratiska
samhället.
Integration är en dubbelriktad process. Individen måste vilja
och ta eget ansvar för att delta och integreras, samtidigt som
övriga i samhället måste ge plats, lyssna och vilja möta asylsökande och nyanlända.

Stärka asylsökandes och nyanländas kunskaper och
förståelse kring sina möjligheter, skyldigheter och rättigheter i det svenska samhället.
Stärka asylsökandes och nyanländas delaktighet och motverka isolering genom hållbara förutsättningar för civilsamhällets insatser.

1. Utveckla, utöka och samverka kring samhällsinformation
och samhällsorientering utifrån olika behov och förutsättningar.
2. Utveckla insatser som främjar ett tryggt och jämställt
föräldraskap.
Utveckla strukturer och förhållningssätt mellan
offentliga organisationer och civilsamhället med ett särskilt fokus på att motverka asylsökande och nyanlända
kvinnors isolering.
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ORGANISATION
Området mottagande och etablering av nyanlända är brett och sträcker sig över många
frågan rätt är därför angeläget.
Valet i styrning och verkställande av SÖK är, att där så är möjligt, hantera strategin inom

Forum leds av landshövdingen och består av respektive parts ledningsnivå med mandat
att fatta beslut om SÖK:ens inriktning, resultat, struktur med mera, det vill säga kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd, kommunchef/-direktör, regiondirektör, myndighetschef, universitetsrektor, förbundschef.
har möten i anslutning till regionala rådets sammankomster, vilket sker två gånger per år.

Gruppen samordnas av länsstyrelsen och består av representanter från berörda parter på
tjänstepersonsnivå.
Den bereder förslag till
, och har ansvar kopplat till
övriga delar av organisationen genom förmedling av information och underlag.
För en kontinuitet i verksamheten krävs regelbunden information till andra forum och nätverk, i synnerhet till kommunchefsnätverket, vilket också ombesörjs av beredningsgruppen.

För område
respektive Hälsa
där ansvaret för genomförande och uppföljning naturligt kan placeras. Ansvariga grupper är
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) respektive Ledningsgruppen för socialtjänst,
hälso- och sjukvård (SoL-HSL).
För område
att arbeta för och ta fram förslag på denna nya konstellation, samt driva arbetet inom området till dess
har fattat beslut om strukturen.
Delaktighet ingår i strukturen inom varje område;
respektive Hälsa, där ansvar för genomförande och uppföljning fördelas.
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FORUM FÖR
MOTTAGANDE
OCH ETABLERING

BEREDNINGSGRUPP

ARBETSMARKNADSSAMVERKAN KRONOBERG

BEFINTLIG
GRUPP
SAKNAS

LEDNINGSGRUPPEN
FÖR SOCIALTJÄNST,
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ARBETSMARKNAD/
KOMPETENS

BOENDE

HÄLSA

DELAKTIGHET

DELAKTIGHET
Samverkansområde
2

DELAKTIGHET
Samverkansområde
1 och 3
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SAMVERKANDE PARTER
Vi vill alla bidra till att gemensamt skapa förutsättningar för asylsökandes och nyanländas
och ger en mångfald som bidrar till individens och samhällets behov.
Den nulägesbeskrivning som utgör underlag för SÖK:ens mål och samverkansområden
kommer att uppdateras årligen. Detta inom ramen för en årlig aktualitetsprövning.
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BEGREPPSFÖRKLARING
En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått
beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar
emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

Med nyanländ avser vi person som är i etablering och som fått uppehållstillstånd efter att ha
en nyanländ (make/maka och minderåriga barn).

Med etablering avser vi den period om vanligtvis 24 månader då den enskilde kan behöva
särskilda insatser och stöd kopplat till att hen är nyanländ i Sverige. Det gäller både för de
individer som har en etableringsplan och de som ingår i det nya etableringsprogrammet
(de individer som ingår i etableringsuppdraget efter den första januari 2018).

Som asylsökande
Här avser vi det mottagningsansvar som åligger Migrationsverket när en person söker asyl i
Sverige, vilket avser boende, försörjning, hälso- och sjukvård, utredning av asylskäl.
Som nyanländ
Här avser vi det mottagningsansvar som åligger kommunerna när en person fått uppehållstillstånd, vilket avser boende, samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandgäller hälsa, utbildning och fritid.

Information om Sverige och det svenska samhället som erbjuds såväl asylsökande som
nyanlända under organiserade former, oftast av civilsamhällets aktörer. I Kronoberg bedri-

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det
svenska samhället och ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Den ska
förmedlas i dialog- och diskussionsforum, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv och därför helst ges på den nyanländes modersmål. Samhällsorientering är en lagstadgad skyldighet för kommuner, där nyanlända vuxna ska erbjudas minst
60 timmars orientering inom 8 temaområden.

hälsa.
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BESKRIVNING AV SAMVERKANSOMRÅDEN
delmål och 15 samverkansområden arbetats fram. Dessa förväntas bidra till måluppfyllelse
av de regionala delmålen. Här följer en kort beskrivning av vad respektive samverkansområde syftar till.

ARBETSMARKNAD/KOMPETENS
Samverkansområden
1. Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för att stärka
asylsökandes och nyanländas kunskaper i svenska språket.
dens behov och utbildningsbakgrund. Det ska vara möjligt att kombinera studier
i svenska språket med andra kompletterande studier, praktik eller en anställning.
Andra aktörer kan dessutom engagera sig i att skapa arenor, mötesplatser, nätverk
och aktiviteter för att öka användningen av språket.
2. Utveckla samverkan, erfarenhetsutbyte och metodutveckling för jämställdhetsintegrerad vägledning till arbete och studier.
I Kronobergs län behöver vi ha kvalificerade, strukturerade och jämställda
vägledningsinsatser till studier och arbete. Individerna behöver se kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv på ett anpassat sätt för att snabbare öka motivationen. Nära hälften av de nyanlända som finns i länet har en utbildningsnivå som är lägre än gymnasial utbildning. En stor del av dessa är kvinnor.
Den gymnasiala vuxenutbildningen behöver anpassas så att den känns motiverande för både kvinnor och män.
3. Utveckla insatser för nyanlända så att att fler utbildar/vidareutbildar sig eller
kommer i arbete.
terande och relevanta utbildningar ska finnas tillgängliga utifrån målgruppens
behov och efterfrågad kompetens. Den gymnasiala vuxenutbildningen behöver
utökas, och då särskilt yrkesutbildningarna.

Kortare yrkesutbildningar i samverkan med arbetsmarknaden behöver skapas
både lokalt och regionalt. Det eftergymnasiala utbildningssystemet, på både
yrkeshögskole- och universitetsnivå, bör ha ett flexibelt upplägg så att både
arbetssökande och sysselsatta kan läsa upp sin kompetens samtidigt som de
arbetar eller har någon annan kompletterande etableringsaktivitet.
4. Utveckla dialogen med arbetsgivare, såväl privata som offentliga, för att fler
ska rekrytera nyanlända.
Genom att arbeta strategiskt med arbetsgivares behov och kunskap kring utbudet av arbetskraft, kan vi tillsammans skapa effektivare vägar till kompetensförsörjning av både anställda och arbetssökande i länet. Arbetsgivarna ska känna
till de möjligheter till stöd som finns vid rekrytering av nyanlända.
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BOENDE
Samverkansområden
1. Utveckla och tillgängliggöra kollektivtrafik på landsbygden, tillsammans med
ökat serviceutbud och digitala tjänster.
Det ska gå att bo och verka i hela Kronobergs län. Invånare som bor på landsbygden är i större utsträckning beroende av en fungerande infrastruktur, för
sammas eftersom risk för inlåsningseffekter finns, till exempel på grund av att
gruppen tar ett stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Asylsökande och nyanlända är särskilt beroende av serviceutbud och kollektivtrafik eftersom de sällan har körkort eller tillgång till bil. Att tillgängliggöra
digitala tjänster inom till exempel det eftergymnasiala utbildningssystemet är en
förutsättning för att kunna kombinera boende på landsbygden med studier och/
eller arbete. Här ingår också att arbeta med marknadsföring av landsbygden och
insatser som motiverar målgruppen att bosätta sig och stanna kvar i länet.
2. Utveckla erfarenhetsutbyte för aktuella parter i syfte att stärka nyanländas
kunskap kring boendet, genom exempelvis ”boskolor”.
Boskolor och insatser som stärker asylsökandes och nyanländas boendekunskaper är ett bra komplement till annan samhällsinformation. Individerna behöver
inte enbart kunskaper kring sina rättigheter och skyldigheter, utan också kring
vilka förväntningar som ställs på hyrestagare på den svenska bostadsmarknaden.
Den regionala samverkan handlar om att stärka aktörer på bostadsmarknaden
genom erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
3. Erbjuda aktuella parter kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyte om
asylsökandes och nyanländas bostadsbehov.
Inträdeströsklarna på bostadsmarknaden är höga i nuläget och individers möjlighet till en egen bostad påverkas av en rad faktorer, strukturella som individuella.
De parter som kan påverka detta behöver stärkas i sitt arbete, för att synliggöra
och underlätta asylsökandes och nyanländas rätt till ett värdigt boende. Det
kan handla om hur kommunerna planerar och skriver sina riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur kommunernas översikts- och detaljplaner gestaltas, hur
de kommunala fastighetsbolagen hanterar sina ägardirektiv och hur offentliga
respektive privata hyresvärdar arbetar strategiskt med sina bostadsköer och krav
på potentiella hyrestagare.
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HÄLSA
Samverkansområden
1. Utveckla arbetssätt som underlättar tidig upptäckt av ohälsa.
Ohälsa kan i många fall vara ett stort hinder i både vuxnas och barns personliga
utveckling och deras möjligheter till etablering i samhällslivet. Därför finns det
stora vinster med att så tidigt som möjligt uppmärksamma tecken på ohälsa,
särskilt psykisk ohälsa, så att individerna kan erbjudas och få tillgång till insatser. En förutsättning för tidig upptäckt är att den som i sin profession eller som
frivillig möter målgruppen, har kunskap om ohälsa. En annan förutsättning är
det finns tillgång till bedömning och utredning, samt hälsofrämjande arbetssätt
hos de aktörer som möter målgruppen.
2. Utveckla insatser för att asylsökande och nyanlända ska hitta, förstå, värdera
och använda hälsoinformation.

Syftet är att stärka asylsökandes och nyanländas hälsolitteracitet. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa hälsoproblem och vara delaktiga i val av åtgärder och i beslut som fattas. Hälsolitteracitet behövs för att individerna ska kunna fatta kloka beslut i vardagen, må väl och
ha kontroll över sin hälsa. Vi vill skapa goda förutsättningar och meningsfulla
hälsofrämjande aktiviteter i samråd med asylsökande och nyanlända. Detta
arbete kan med fördel ske i samarbete med det civila samhället.
3. Utveckla organisationsöverskridande insatser för att möta asylsökandes och
nyanländas hälsorelaterade behov utifrån ett helhetsperspektiv.
Kunskap, kompetens och tillgänglighet till bedömning, utredning och insatser
behöver finnas både i vård- och stödinsatser på specialistnivå inom hälso- och
sjukvård och i de verksamheter som barn och familjer vänder sig till i första hand,
till exempel barn- och mödravårdscentralerna, primärvården och elevhälsan. Vi
vill stärka utbildning och informationsspridning om verktyget SIP (samordnad
individuell plan), som har utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar.
Verksamheter som möter asylsökande och nyanlända behöver också utarbeta rutiner för hur man vid behov samverkar med eller hänvisar till hälso- och sjukvården.
4. Erbjuda civilsamhällets volontärer och de som i sin profession möter asylsökande
och nyanlända kompetenshöjande insatser, för att utveckla bemötandet vid
psykisk ohälsa.
Det krävs även en strukturell samverkan och stärkta kontaktvägar mellan olika
aktörer som erbjuder aktiviteter för nyanlända, till exempel sfi, etableringsinsatser och arbetsplatser där nyanlända utbildar sig och verkar.
5. Använda befintliga samt utveckla nya verktyg som inkluderar hälsa och levnadsvanor i samhällsinformation och samhällsorientering.
Det finns behov av att utveckla och utöka aspekter kring hälsa i samhällsinformation och samhällsorientering. Vi vill främja användandet av evidensbaserade
metoder samt öka kunskapen om bland annat psykisk ohälsa, levnadsvanor och
deras orsaker och inverkan på hälsan.
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DELAKTIGHET
Samverkansområden
1. Utveckla, utöka och samverka kring samhällsinformation och samhällsorientering utifrån olika behov och förutsättningar.
I brist på en sammanhållen struktur i kommunen/länet kan asylsökande och nyanlända få olika tillgång till informationen. Individerna får inte alltid ett likvärdigt välkomnande i Sverige, även om de bor i samma kommun.
Den information och samhällsorientering som idag erbjuds asylsökande och
nyanlända utgår i för liten utsträckning från gruppens mångfald, vilket gör att
samhällsresurser inte används på ett optimalt och resurseffektivt sätt. Att utveckla och utöka handlar om att samordna och kvalitetssäkra de insatser som
pågår i länet, men också om att underlätta samverkan med och mellan
aktörer från civilsamhället.
2. Utveckla insatser som främjar ett tryggt och jämställt föräldraskap.

lokalt, familjecentraler, socialtjänsten, skolan, mödra- och barnhälsovården,
civilsamhället med flera. Stödet erbjuds till olika grupper. Vi vill stärka kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella och
frivilliga i mötet med asylsökande och/eller nyanlända föräldrar/vårdnadshavare.
Dessa behöver kunskap om och verktyg för att främja ett engagerat och jämställt
föräldraskap, utifrån barnets bästa.
3. Utveckla strukturer och förhållningssätt mellan offentliga organisationer och
civilsamhället, med ett särskilt fokus på att motverka asylsökande och nyanlända
kvinnors isolering.
Det offentliga kan inte på egen hand underlätta asylsökandes och nyanländas
förutsättningar till etablering och integration i samhället, utan är beroende av
stöd från både näringslivet och civilsamhället. Genom att arbeta strategiskt med
kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och främja insatsers metodutveckling kan regionala stödstrukturer underlätta civilsamhällets möjligheter till att
vara en del av målgruppens integrationsprocess på lång sikt.

Det finns även ett behov av samordning och samverkan mellan olika civilsamhällesaktörer så att insatserna möter de asylsökandes och nyanländas behov,
övergångarna dem emellan går så smidigt som möjligt samt att insatserna kompletterar varandra.

6

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE FÖR KRONOBERGS LÄN 2019–2025
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

BILAGA 3
EN PROCESS MED BRED ANSATS OCH
STORT ENGAGEMANG
I september 2018 togs ett beslut i Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg att ta fram strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå inom området integration/etablering

Arbetsgruppen har bestått av:
Linnéuniversitetet

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Caroline Dunne
Möteslabbet AB

Carin Karlsson
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Växjö kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Region Kronoberg

Migrationsverket

Etableringssamverkan
Kronoberg

Tina Storbjörk
Växjö kommun
Per Strömblad
Linnéuniversitet

Arbetsförmedlingen

Från vänster: Therése Jaramillo, Johanna Winqvist (praktikant), Ewa Jonsson, Per Strömblad,
Caroline Dunne, Mariana Johannesson, Hans-Göran Johansson, Carin Karlsson, Marcus Johansson
och Kasia Musial Lilja (processledare).
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Processen har präglats av ett stort engagemang och delaktighet från många olika individer
och organisationer i länet. Målet har varit att utgå ifrån en bred ansats med många intressenter och hålla dialogen vid liv för att inte för tidigt låsa sig vid vad som kanske enbart är ett
symtom på ett problem, snarare än en verklig och viktig utmaning.
processen. På mötet deltog representanter från samtliga kommuner, statliga myndigheter,
samordningsförbund och civilsamhället.

Den 15 februari 2019 samlades återigen den stora gruppen för att bekräfta att de regionala
delmål och samverkansområden som processens arbets- och styrgrupp arbetat fram utifrån
från det mötet har sedan legat till grund för den slutgiltiga presentationen för kommunernas
och myndigheternas ledningar den 28 mars 2019.

4 oktober
2018

Länsdialog
26 oktober
2018

Länsdialog
15 februari
2019

Strategiskt
samtal
28 mars
2019

Remiss och
beslut
Sommaren
2019

50
utmaningar
Intressenter

183
utmaningar
50
prioriteringar

8 regionala
delmål
16 områden
för samverkan

X gemensamma mål och
prioriterad
områden för
samverkan
Samverkansstruktur

Gemensam
regional
handlingsplan

Olika workshops
i nätverket där vi
har stämt av våra
insatser.

18
okt

25
okt

15
nov

27
nov

5
dec

29
jan

Lokala
strategiska
överenskommelser

Arbetsgruppen, med projektledaren i spetsen, har arbetat med att klustra ihop, inordna och
se över vilka utmaningar som är regionala och relevanta i en överenskommelse för den
målgrupp som avses. Men också för att säkerställa att de samverkansområden som föreslås
Styrgruppen för processen har haft möjlighet att på särskilt avsatt tid på sina möten bekräfta
och ge konstruktiva inspel på innehållet.
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att prioritera i sin vardag och som kan underlätta arbetet för att uppnå de mål som satts upp,
både på kort och lång sikt.
och Uppsala län har presenterat arbetet med sina överenskommelser och en inspirationsföreläsning har getts efter att representanter från länet varit i Vancouver för erfarenhetsutbyte i början av 2019. Arbetsgruppen har också tagit del av samtliga regionala överenskomavseende framgångsrik samverkan.

Mellan de tre stora workshoptillfällen som hållits har utmaningarna även presenterats,
diskuterats och prioriterats i olika nätverkskonstellationer som arbetar med människor i
mottagning och etablering, kopplat till de fyra övergripande perspektiven; arbetsmarknad/
kompetens, boende, hälsa och delaktighet.
Diskussion har också skett med representanter från målgruppen, där både personer i asylprocessen, inom etableringen och efter etableringen deltagit. Dialogen med dessa utgick från de
fyra övergripande perspektiven men var i övrigt öppna samtal för att inte styra utifrån vad
som skulle kunna uppfattas som förväntningar på vissa svar. Syftet med dessa gästspel har
varit att få bekräftelse från ytterligare personer som möter både varandra och målgruppen i

Illustrationen nedan beskriver den process som länets parter gemensamt har arbetat utifrån,
för att ta fram en Strategisk överenskommelse för Kronobergs län, vår SÖK.

Nuläge
i Kronobergs län
SÖK

och prioriterade
utmaningar

Regionala delmål och samverkansområden

Önskat läge
i Kronobergs län

Strategisk regional överenskommelse (SÖK)

Uppnådda mål
genom
samverkan

Hösten 2018

Nuläge
kommun
LÖK
och prioriterade
utmaningar

2019–2025

Lokala delmål och samverkansområden
Strategiska lokala överenskommelser (LÖK)

Våren 2019

Önskat läge
kommun
Uppnådda mål
genom
samverkan
2019–2025
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Bilden nedan illustrerar hela processen och dess breda ansats. Genom att ta många små steg
framåt i olika konstellationer har vi närmat oss kärnan och därmed de regionala delmål och
samverkanssområden som föreslås prioriteras i denna överenskommelse.

50 utmaningar
183 utmaningar
50 prioriteringar

22 utmaningar
6 prioriteringar

8 regionala delmål
16 samverkansområden
9 regionala delmål
15 samverkansområden

4 oktober

KICKOFF LÄNSDIALOG SÖK
Arbetsgruppsmöte

9 oktober

LÄNSDIALOG SÖK

26 oktober

Arbetsgruppsmöte

6 november

CIVILSAMHÄLLET – HÄLSA

15 november

Arbetsgruppsmöte

28 november

STYRGRUPPSMÖTE

4 december

LÄNSDIALOG – BOENDE

5 december

Arbetsgruppsmöte

12 december

Arbetsgruppsmöte

25 januari

STYRGRUPPSMÖTE

5 februari

LÄNSDIALOG – SÖK

15 februari

Arbetsgruppsmöte

19 mars

DIALOG MED LEDNINGAR

28 mars

Arbetsgruppsmöte
STYRGRUPPSMÖTE
Remiss

2018

2019

5 april
9 april
10 april – 7 juni

STYRGRUPPSMÖTE

11 juni

Arbetsgruppsmöte

27 juni

Arbetsgruppsmöte
STYRGRUPPSMÖTE
för godkännande
hos parternas ledningar

10 september

LÄNSDIALOG – SÖK

12 september

Slutlig version – SÖK

2 oktober – 3 december

LÄNSDIALOG – SÖK

10 oktober

EXPERTMINGEL – SÖK

29 oktober

LÄNSDIALOG – SÖK

29 november

SIGNERING OCH
KICK-OFF FÖR SÖK

30 januari 2020

10
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Inför och mellan samtliga mötestillfällen har samtliga involverade deltagare haft chansen
resans gång. Möjlighet har även funnits att lämna kommentarer.
Detta har möjliggjorts genom en digital plattform: https://padlet.com/Moteslabbet/
SOK2025
och erfarenhetsutbyte parter emellan, men också fungera som levande kommunikationsplattform mellan de årliga aktualitetsprövningarna av överenskommelsen.
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FOTO: SCANDINAV/SUSANNE WALSTRÖM.
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Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 135 Yttrande kring strategisk överenskommelse
för Kronobergs län
Ärendenummer KS 2019/81

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar inga synpunkter på Strategisk överenskommelse
för Kronobergs län 2019–2025 – Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har till Älmhults kommun skickat förslag till Strategisk
överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025 – Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv. Länsstyrelsen önskar
synpunkter på förslaget senast 2019-06-07. Kommunledningsförvaltningen har
tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 94
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-13
Nuläge i Kronobergs län – mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv, mars 2019
Länsstyrelsens remiss Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–
2025 - Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025 – Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv, bilagor.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-04

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag till antagande av strategisk överenskommelse
för Kronobergs län.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Börje Tranviks förslag mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadssamordnare Carl Lundkvist
Verksamhetskoordinator Sara Vaarning Vetter

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 50 Motion om att införa möjlighet för
kommunanställda att lämna blod på betald
arbetstid
Ärendenummer KS 2019/107

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att tidigare beslut från
Personalutskottet 87-04-28 § 59 kvarstår.

Sammanfattning av ärendet
Motion daterad 2019-08-13 lämnades från Eva Ballovarre (S) om att införa
möjlighet för kommunanställda att lämna blod på betald arbetstid.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning
2019-08-26.
Kommunstyrelsen begär med remiss 2019-09-03 synpunkter i ärendet från HRchef Ingela Tunel.

Beslutsunderlag
Yttrande på remiss angående motion om att få lämna blod på arbetstid
Ärendenummer KS 2019/107, daterat 2019-09-09.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

2019-09-09

1(1)

Kommunledningsförvaltningen
Ingela Tunel
0476-55355
Ingela.tunel@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande på remiss angående motion om att få
lämna blod på arbetstid Ärendenummer KS
2019/107
Motionären föreslår att medarbetare i Älmhults kommun ska få lämna blod på
arbetstid. Ett sådant beslut finns i kommunen sedan 1987. (Pu 87-04-28 § 59.
Beslutet togs i samband med att den s.k. blodbussen började komma till
Älmhult. ”Personal som lämnar blod på plats i Älmhult får göra detta på
arbetstid med oavkortad lön. Erfodras restid skall blodgivningen förläggas så att
restiden minimeras. Deltidspersonal skall så långt som möjligt förlägga
blodgivningen till ledig tid”. Information finns på Hemma (intranät).
HR-avdelningens förslag är att beslutet fortsätter gälla men att det också är
tydligt att hänsyn måste tas så att verksamheten fungerar.
Ingela Tunel, HR-chef

Post Box 500, 343 23 Älmhult Besök Stortorget 1, Älmhult Telefon 0476-550 00 Fax 0476-552 00 E-post info@almhult.se
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647 Bankgiro 5720-0073

Ge blod på arbetstid
Att ge blod är att rädda liv. Det behövs ständigt nya blodgivare och i Kronoberg är antalet
personer som ger blod lågt jämfört med andra delar av landet. Senast i juli 2019 rapporterades att
det rådde akut blodbrist för vissa blodgrupper och blodgivare fick ringas in.
En anledning till att inte lämna blod kan vara brist på tid. Till Älmhult kommer blodbussen från
Region Skåne med jämna mellanrum för att förenkla för Älmhultsborna att bidra till att rädda liv.
Kommunen som en stor arbetsgivare kan underlätta ännu mer genom att låta de anställda få
lämna blod på betald arbetstid. Det sänder även signalen att det är samhällsviktigt.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att det blir möjligt för Älmhults kommuns anställda att lämna blod på betald
arbetstid.

Eva Ballovarre för Socialdemokraterna

2019-08-13

Sammanträdesprotokoll
2019-10-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 80 Bidragsbestämmelser för föreningar revidering
Ärendenummer KFN 2018/26

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att reviderade bidragsbestämmelser
gäller från och med 2020-01-01.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser, gäller från och med 201401-01, (antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-21, § 30, reviderade
2013-09-04, § 31, 2016-02-17, § 4 och 2017-03-16, § 23) finns följande angett:
”Revidering
Revidering av regelverket sker en gång per mandatperiod samt därutöver om
nämnden bedömer att behov finns.”
Det finns nu behov att göra vissa förtydligande i bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17
Utkast på bidragsbestämmelser daterad 2019-10-15
_____
Beslutet skickas till
Fritidschef
Kulturstrateg
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

2019-10-15

1(22)

Kultur- och fritidsnämnden

Styrdokument

Kultur- och fritidsnämndens
bidragsbestämmelser för
föreningar i Älmhults kommun
Ärendenummer KFN 2018/26

Dokumentinformation
Fastställt av Kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-24 § 80
Gäller från och med 2020-01-01
Implementeras av Tekniska förvaltningen, Fritidsavdelningen
Ersätter Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser, beslutade 2018-12-20, § 88
Framtaget av Thomas Franzén, fritidschef
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Allmänna bestämmelser för kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
Inledning
Föreningsbidrag är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen och används för
att stödja föreningars verksamhet och aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har
stor frihet att utforma bidragen och att göra särskilda satsningar inom av
nämnden prioriterade områden. Målen för föreningsbidragen finns angivna i den
av nämnden antagna kultur- och fritidspolitiska arbetsplanen.
Bidragens storlek är beroende av de ramanslag kultur- och fritidsnämnden
tilldelas i budget. Ingen förening är garanterad bidrag.
Vid fördelning av bidrag ska jämförelser mellan föreningar med likartad
verksamhet utgöra en bedömningsgrund, men även jämförelse med andra
föreningar ska göras när detta bedöms vara möjligt.
För att garantera objektivitet och opartiskhet finns det jävsregler som talar om
när en förtroendevald eller tjänsteman ska anses ha ett sådant intresse i ärendet,
att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Varje beslut fattat av kulturoch fritidsnämnden ska präglas av dessa regler.

Revidering
Revidering av regelverket sker en gång per mandatperiod samt därutöver om
nämnden bedömer att behov finns.

Villkor för bidrag
För att kunna söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska föreningen:
vara hemmahörande och verksam i Älmhults kommun
vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från
Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet eller något statligt verk
ha ett organisationsnummer som är registrerat hos från Skatteverket
vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
ha en vald styrelse och antagna stadgar
ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse godkänns
besvara nämndens skrivelser med begäran om information, enkätsvar och
liknande
tagit utdrag ur belastningsregister på alla barn- och ungdomsledare som fyllt
15 år och som är ledare för barn och ungdomar upp till 18 år
årligen skicka in årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll med
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verksamhetsplan och budget) digitalt via kommunens föreningsregister samt
redovisa antal medlemmar i föreningsregistret.
Medlemmar ska vara uppdelade i följande åldersgrupper:
0–6 år, 7–25 år och 26–w år samt i pojkar/män respektive flickor/kvinnor.
Handlingar ska vara Kultur-Fritid tillhanda omgående efter föreningens
årsmöte dock senast den 1 maj. Föreningar som har brutet räkenskapsår
skickar in handlingarna omgående efter årsmötet, senast den 1 oktober.
Förening som inte är hemmahörande i kommunen och/eller inte är ansluten till
riksorganisation, kan söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden om nämnden
bedömer att föreningen bedriver en verksamhet som riktar sig till, eller i övrigt
gagnar, boende i Älmhults kommun.

Medlemskap
Bidrag enligt dessa regler utgår till förening med kontinuerlig verksamhet, minst
20 aktivitetsstödsberättigade sammankomster, i åldern 7–25 år, under året och
minst 10 medlemmar.
Med medlem avses person som är upptagen i ett för föreningen aktuellt
medlemsregister, där varje medlems identitet går att styrka, och har betalat
medlemsavgift. Medlemsavgiften bör vara minst 50 kr/år i åldersgruppen 7–25
år och minst 100 kr/år i åldersgruppen 26 år och uppåt.
Kultur- och fritidsnämnden kan, efter prövning, göra undantag från
bestämmelserna om medlemsregistrering och medlemsavgift.
För kulturbidragen kan andra rutiner gälla enligt respektive bidragsbestämmelse.

Föreningsregister
Efter varje årsmöte ska alla föreningar uppdatera sina uppgifter så att och fritidsavdelningen har uppdaterade och korrekta kontaktuppgifter till föreningens
styrelse. Detta är viktigt för att föreningen inte ska missa information om stöd,
utbildningar med mera. Dessutom blir föreningen synlig och sökbar i
föreningsregistret.
Förening som erhåller föreningsstöd ska efter årsmötet, dock senast den 1 maj,
varje år ladda upp:
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll, med namngiven ordförande och kassör, samt
verksamhetsplan och budget
Registrering av medlemmar.
Föreningens dokument laddas upp genom inloggning i föreningsregistret:
www.almhult.se/foreningsregister
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Behandling av personuppgifter för barn- och
ungdomsledare
Föreningar ska begära utdrag ur belastningsregistret för sina barn- och
ungdomsledare för att beviljas ekonomiskt stöd. Syftet med att begära utdrag ur
belastningsregistret är en del i det förebyggande arbetet för att skapa trygga
föreningsmiljöer för barn och ungdomar.
Gäller årlig ansökan om bidrag från 2020.
Alla barn- och ungdomsledare som fyllt 15 år behöver uppvisa utdrag ur
belastningsregistret till föreningen.
Ledare som regelbundet leder aktiviteter för barn och ungdomar i föreningen
behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Var tredje år ska föreningen
uppdatera utdragen på verksamma barn- och ungdomsledare.
Vid läger och övernattningar omfattas även hjälpledare/föräldrar. Vid andra
aktiviteter där föräldrar deltar med sina barn tillsammans med ledare från
föreningen behöver inte utdrag göras på deltagande föräldrar.
Om föreningen väljer att inte inhämta utdrag ur belastningsregistret för sina
barn och ungdomsledare så förlorar föreningen sin rätt till ekonomiskt stöd
från Älmhults kommun.
Lika viktigt som registerutdraget är att föreningarna jobbar aktivt med sin
värdegrund. Det vill säga de värderingar och människosyn som ska
genomsyra föreningen.
I samband med den årliga bidragsansökan kommer den föreningsansvarige att
få intyga att föreningen begärt in utdrag ur belastningsregistret på sina ledare.
Stickprovskontroller kommer att genomföras av Fritidsavdelningen varje år.

Handläggning av stöd
En ansökan om stöd sker genom kommunens digitala system och det sker via
www.almhult.se. Handläggning av inlämnad ansökan om stöd sker inom två
månader efter sista ansökningsdatum. En ansökan resulterar antingen i ett
avslag, ett beviljande eller en uppmaning till komplettering av ansökan.

Bidrag utgår inte
Bidrag utgår inte till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av
skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande.
Från generell rätt till bidrag undantas ekonomiska föreningar, partipolitiska
vuxenföreningar, elevföreningar (skolidrottsföreningar kan erhålla bidrag),
stödföreningar (till exempel supporterklubb och föräldraförening) samt för
religiös verksamhet.
Bidrag på mindre än 500 kr/år utbetalas inte.
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Kontroll
Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldiga att medge kommunen rätt
att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som har
betydelse för sökt bidrag. Föreningens bokföring ska vara så upplagd att de
kommunala bidragens storlek och anläggningskostnader, drifts- och
hyreskostnader, klart framgår. Även medlems- och övriga avgifter, till exempel
träningsavgifter, antalet betalande medlemmar och avgiftsstorlek ska kunna
utläsas.
Underlag för ansökta bidrag ska sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser
angående räkenskapshandlingar, det vill säga i 7 år.
Varje år väljs ett antal föreningar ut för särskild granskning.

Ansökan
Ansökan om bidrag:
ska göras digitalt via kommunens föreningsregister
ska sökas av föreningens styrelse, inte av sektion eller avdelning, och alla
bilagor ska vara undertecknad av ordförande eller en av styrelsen utsedd
firmatecknare. Det är viktigt att samtliga dokument undertecknas där det
krävs. Ansökningar som saknar underskrifter skickas tillbaka för
komplettering.
Ansökningshandlingarna ska vara Kultur-Fritid tillhanda det datum som anges
under respektive bidragsform. Förening som lämnat in ansöknings- och
redovisningshandlingar eller årsmöteshandlingar samt registrerat antal
medlemmar för sent, kan inte annat än i undantagsfall komma att beviljas bidrag.

Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro eller bankkonto.

Skulder till kommunen
Skulder till kommunen ska regleras innan beviljade bidrag betalas ut.

Återbetalning
Bidrag som beviljats med felaktiga ansökningsuppgifter som grund, kan medföra
återbetalningsskyldighet.

Överklaga
Förening har möjlighet att överklaga beslut om bidrag eller avslag från kulturoch fritidsnämnden/förvaltningen. Överklagandet ska ha inkommit till Älmhults
kommun, senast 3 veckor efter det att föreningen erhållit beslut. Beslut om
överklagande ska ske i föreningens styrelse.

Styrdokument
2019-10-15

7(22)

Bidragsformer och ansökningstider
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Startbidrag: hela året
Aktivitetsstöd: 25 februari respektive 25 augusti
Anläggningsbidrag: 1 maj
Investeringsbidrag: 1 januari eller 1 augusti
Ledarutbildningsbidrag: omgående efter kurs
Övriga bidrag, t ex projektbidrag eller till speciella satsningar
Föreningslönebidrag: 1 maj
Bidrag genom subventionerad hyra
Bidrag till kulturarrangemang: se respektive bidragsform
Riktade bidrag till studieförbund: 1 oktober.
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1. Startbidrag
Syfte
Bidraget avser att vara ett stöd till nybildad förenings uppstart.

Villkor
Sökande förening ska uppfylla villkoren under rubriken ”Allmänna
bestämmelser” (sid 3–6) samt bifoga bevis på anslutning till riksorganisation och
organisationsnummer från Skatteverket.

Bidrag
Bidrag utgår med 2 000 kr och utbetalas efter att kultur- och fritidsnämnden har
godkänt föreningens ansökan om startbidrag.
Kultur- och fritidsnämndens godkännande innebär också att föreningen ges
möjlighet att hyra Kultur-Fritids lokaler till nettohyra (se ”Bidrag genom
subventionerade lokaler” sid 14). Om kommunal lokal inte kan erbjudas och
föreningen därför hyr i annan lokal eller har en egen lokal, ska hyran i förväg
godkännas av kultur- och fritidsnämnden, för att eventuellt anläggningsbidrag
ska kunna erhållas (sid 10–11).

Ansökan
Ansökan görs digitalt via kommunens föreningsregister när föreningen har
bildats.
Ansökan innebär också att föreningen tas med i Kultur-Fritids föreningsregister.
Till ansökan bifogas protokoll från föreningsbildningen, antagna stadgar och
föreningens målsättning.

2. Aktivitetsstöd
Syfte
Bidraget ska användas till föreningars ungdomsverksamhet och stimulera till
ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7–25 år.

Villkor
För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen:
årligen digitalt skicka in handlingar via kommunens föreningsregister enligt
allmänna bestämmelser (sid 3–6)
aktivt arbeta enligt en av föreningen antagen drog- och mobbningspolicy
enligt riktlinjer nedan
vid senaste bokslut ha minst 10 medlemmar i åldern 7–25 år.
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genomfört minst 20 aktivitetsstödsberättigade sammankomster föregående
verksamhetsår.
För att räknas som bidragsberättigad ska sammankomsten/aktiviteten:
vara ledarledd
vara planerad
bedrivas inom Älmhults kommun
pågå i minst 60 minuter
ha minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7–25 år utöver ledare.
Vid varje sammankomst ska ett närvarokort fyllas i
Gruppledare ska fylla minst 13 år det kalenderår aktiviteten pågår.
Dessutom gäller följande:
Gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får ur
bidragssynpunkt inte vara ledare för flera grupper under samma tid
För att räknas som deltagare måste personen i fråga vara medlem i föreningen
(dock är deltagare i ”prova-på”-aktiviteter i rekryteringssyfte
bidragsberättigad)
En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening
Bidrag utbetalas exempelvis inte till:
fester och firande av högtid
läxläsning
religiös verksamhet
nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök, teaterbesök och liknande) eller
kommersiella arrangemang
besök på idrottsevenemang och entrébelagda tävlingar
verksamhet inom skolans regi och skolaktiviteter under skoltid
öppen verksamhet vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå
som dom vill
studiecirkelsammankomster
Närvarokort förvaras av föreningen för eventuell kontroll i 7 år.

Ansökan
Ansökan om aktivitetsstöd ska för idrottsföreningarna ske genom
IdrottOnlineklubb enligt direktiv från Smålands
Idrottsförbund/Riksidrottsförbundet www.svenskidrott.se
För övriga föreningar görs det digitalt via kommunens föreningsregister.
Närvarokort och sammanställningsblankett ska insändas!
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Ansökningsdatum för våren är 25 augusti (avseende aktiviteter 1 januari-30 juni)
och för hösten 25 februari (avseende aktiviteter 1 juli-31 december).

Drog- och mobbningspolicy
All barn- och ungdomstid ska vara drogfri. Uppväxttiden ska vara trygg med
klara regler och utarbetade åtgärder. Alla barn ska ha ett skyddsnät så att ingen
far illa. Alla som finns inom barn- och ungdomsverksamheter i föreningar inom
Älmhults kommun, såväl ledare som medlemmar, ska ha goda kunskaper om
droger och mobbning. Att föreningen har och arbetar efter en drog- och
mobbningspolicy är därför en förutsättning för att föreningen ska kunna erhålla
aktivitetsstöd från kultur- och fritidsnämnden.

Definitioner
Kultur- och fritidsnämndens definition av drog och mobbning är följande:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel
samt drogpreparat.
Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt
för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer, vuxna såväl som
unga.

Kultur- och fritidsnämndens godkännande
När föreningen antar drog- och mobbningspolicyn enligt kraven nedan, ska
denna godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Vid större förändringar av
policyn, ska denna godkännas av nämnden på nytt.

Krav på policyns innehåll
Policyn ska innehålla information om:
hur föreningen definierar begreppet drog
hur föreningen definierar begreppet mobbning
hur föreningen vill ha det vid sina verksamheter med tanke på droger
hur föreningen vill ha det vid sina verksamheter med tanke på mobbning
hur föreningen vill ha det vid representationer och fester
hur föreningen/ledare vill vara som föredöme
hur föreningen definierar sin verksamhet med avseende på
”toppning”/favorisering
hur föreningen agerar vid eventuella avsteg från policyn.
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Krav på policyns förankring
Policyn ska:
vara antagen på ett årsmöte
årligen diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöten under en specifik
punkt ”Drog- och mobbningspolicy”
hållas levande och årligen redovisas i verksamhetsberättelsen under specifik
punkt ”Drog- och mobbningspolicy”
vara väl förankrad hos föreningens ledare
aktivt användas av föreningens ungdomsledare i laget/gruppen.
Följande aktiviteter bör genomföras och redovisas i verksamhetsberättelsen:
Föreningen bör, minst en gång per verksamhetsår, arrangera en träff för
ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbning. Kunskaperna
ska därefter aktivt användas i ledarnas respektive verksamhet
Varje ledare bör, minst två gånger per verksamhetsår, informera sin grupp/sitt
lag om föreningens avståndstagande till droger och mobbning.

3. Anläggningsbidrag
Syfte
Bidraget avser att vara ett stöd till drift och underhåll av anläggningar eller
byggnader som ägs eller förvaltas av föreningar och/eller bidrag till hyra av
lokaler.

Villkor
Förening som erhåller anläggningsbidrag ska uppfylla villkoren under allmänna
bestämmelser (sid 3–6) samt årligen senast den 1 maj skicka in
årsmöteshandlingar.
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om undantag från villkor om nämnden
anser att anläggningen/lokalen är viktig för verksamheten och allmännyttig.
Förening som inte tidigare erhållit anläggningsbidrag ska skriftligen ansöka hos
kultur- och fritidsnämnden om förhandsbesked. Kultur- och fritidsnämnden
prövar vilka föreningar som ska erhålla anläggningsbidrag med hänsyn till
anslagna medel och den verksamhet som bedrivs i anläggningen.
Förening som erhåller bidrag är skyldig att omgående anmäla till
Fritidsavdelningen om större förändringar i kostnader eller i verksamhetens
omfattning inträffar.
Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor och andra föreningar.
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Bidragsformer och ansökan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om anläggningsbidrag enligt någon av
följande former:
1) Fast bidrag
2) Årlig ansökan
3) Avtalsbaserat anläggningsbidrag

Fast bidrag
Förening som enligt beslut erhåller fast bidrag, behöver inte skicka in någon
årlig ansökan om anläggningsbidrag.
Däremot ska årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) årligen
skickas in digitalt via kommunens föreningsregister.
Utbetalning av bidrag sker senast den 1 juni.

Årlig ansökan
Förening som enligt beslut erhåller anläggningsbidrag och fått besked om att
årlig ansökning ska skickas in, ska göra detta digitalt via kommunens
föreningsregister tillsammans med årliga årsmöteshandlingar enligt allmänna
bestämmelser (sid 3–6) senast den 1 maj.
Utbetalning sker senast den 1 juni.

Avtalsbaserat anläggningsbidrag
Villkor för bidrag, redovisning och utbetalning regleras i avtalet.
Årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas in
digitalt via kommunens föreningsregister senast den 1 maj.
Förening kan ej ansöka om bidrag för hyra av lokal/anläggning som erhåller
kommunalt bidrag eller är kommunägd, till exempel hyra av
bygdegård/samlingslokal, konstgräsplan, idrottshall.

4. Investeringsbidrag
Syfte
Bidraget avser att täcka del av kostnad vid ny-, om- och tillbyggnad av
föreningsdrivna anläggningar, inköp av maskiner och inventarier.

Villkor
Bidraget söks på förhand. Om akuta åtgärder krävs och besked om bidrag inte
kan inväntas, ska Fritidsavdelningen informeras om detta. Observera att ingen
garanti till bidrag lämnas för påbörjad eller genomförd investering.
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Minst 25 % av den totala investeringskostnaden ska täckas av förening med egna
medel eller arbetsinsats. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.
Förening är skyldig att utnyttja andra bidragsmöjligheter från, t ex
Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden och Boverket.
Årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas in
digitalt via kommunens föreningsregister senast den 1 maj.
Miljöförbättrande åtgärder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras.

Ansökan
Ansökan görs digitalt via kommunens föreningsregister och ska tillsammans
med övriga handlingar vara Fritids-avdelningen tillhanda senast 1 januari, för
beslut senast 1 april, respektive 1 augusti, för beslut senast 1 november.
Ansökan ska dessutom innehålla skiss/ritning samt en bakgrunds-beskrivning.
Om nämnden så bedömer kan ytterligare handlingar begäras in.
Föreningar, vilka planerar att göra investeringar med förväntat kommunalt
investeringsbidrag överstigande 100 000 kr, ska skicka in ansökan senast 1
augusti året innan investeringen påbörjas. Anledning till denna framförhållning
är att bidragsansökningarna skall kunna prövas med hänsyn till angelägenhet i
samband med upprättandet av kultur- och fritidsnämndens nästkommande års
budget.

Beslut
Vid beslut om eventuellt bidrag tas hänsyn till bedömd angelägenhet,
föreningens investeringsbidrag under tidigare år, samt föreningens likvida medel
och förmögenhet.

Redovisning
Beviljade bidrag ska vara redovisade och uttagna enlig vad som framgår av
beslutet. I annat fall förfaller bidraget.

5. Ledarutbildningsbidrag
Syfte
Bidraget avser att vara ett stöd främst till föreningars utbildning av
ungdomsledare och styrelsefunktionärer, för att främja och utveckla
ungdomsverksamheten 7–25 år.

Villkor
Sökande förening ska redovisa minst 20 aktivitetsstödsberättigade
sammankomster under föregående bidragsår och ha minst 10 medlemmar i
åldern 7–25 år vid senaste bokslut.
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Årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas in
senast den 1 maj.
Bidrag betalas inte ut till kurs av yrkesutbildande karaktär eller till anställd
person (t ex en seniortränares/seniordomares utbildning).
Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- och distriktsorganisation. För lokala
kurser kan bidrag utgå efter Fritidsavdelningens prövning. Upprättat program
ska i förväg skickas in till Fritidsavdelningen för godkännande.
Bidragsmöjligheter från stat, landsting eller annan organisation, t ex
studieförbund, ska prövas och om bidrag erhålls, dras av från kurskostnaderna.

Bidrag
Bidrag utgår med 100 % av kursavgiften. Reseersättning och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst utgår inte.
Föreningen disponerar i bidrag för ledarutbildning:
4 000 kr i grundbidrag
+ 1,50 kr x antalet redovisade deltagartillfällen (aktivitetsstöd) under
föregående bidragsår.

Ansökan
Ansökan görs digitalt via kommunens föreningsregister omgående efter kursens
genomförande. Ansökan ska kompletteras med kursprogram, kursintyg och
kvitto på erlagd kursavgift.
Ansökan ska vara Fritidsavdelningen tillhanda senast den 1 december för att
belasta innevarande års maxbidrag.

6. Övriga bidrag
I samband med att kultur- och fritidsnämnden årligen fastställer budgeten för
kommande verksamhetsår, kan nämnden besluta om att under året införa riktade
bidrag till projekt eller satsningar inom ett av nämnden prioriterat område.
Information om dessa eventuella satsningar finns att hämta på www.almhult.se
där också närmare information om villkor och former för ansökan finns att tillgå.

Ansökan
Ansökan i form av projektbeskrivning med tillhörande budget ska vara
Fritidsavdelningen tillhanda senast 3 månader innan projektets start.

7. Föreningslönebidrag
Syfte
Bidraget avser att täcka en del av lönekostnaden när förening anställer personal
med anställningsform ”lönebidrag.”
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Villkor
Sökande förening ska uppfylla villkoren under rubriken ”Allmänna
bestämmelser” (sid 3–6).
Förening kan endast få bidrag om den anställde är mantalsskriven i Älmhults
kommun.
Förening ska föranmäla, vid nyanställning av personal, till Fritidsavdelningen
för att erhålla bidrag.
Föreningar som äger eller sköter en större anläggning eller har en stor
ungdomsverksamhet prioriteras för bidrag.
Bidrag kan lämnas till 1 anställd person, med lönebidrag, per förening, men kan
utökas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas in
digitalt via kommunens föreningsregister senast den 1 maj.

Bidrag
Bidrag beviljas med högst 10 % av lönekostnaden inklusive
personalomkostnader (PO). Bidrag lämnas för lönekostnad som 2018 uppgår till
19 100 kr av den avtalsmässiga lönen, exklusive PO.
I PO ingår sjuklön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och premier för avtalsenliga
arbetsmarknadsförsäkringar. PO för 2018 är 39,18 %.
Det sammanlagda bidraget, från kommunen och arbetsförmedlingen, får aldrig
överstiga 95 % för en heltidsanställd.

Ansökan
Ansökan ska tillsammans med övriga handlingar vara Fritidsavdelningen
tillhanda senast 1 maj för beslut senast 1 juli.

8. Bidrag genom subventionerad hyra
Syfte
Bidraget avser att ge godkända föreningar möjlighet att bedriva verksamhet i
kommunala lokaler och anläggningar till en rimlig kostnad.

Bidrag
”Bidrag” lämnas genom att föreningen betalar hyra enligt en av kultur- och
fritidsnämnden fastställd föreningstaxa.
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Villkor
Förening som önskar hyra kommunal lokal ska årligen senast den 1 maj ladda
upp årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6).

9. Bidrag till kulturarrangemang och kulturprojekt
Syfte
Bidragen är avsedda som ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda
som verkar som kulturproducenter eller kulturarrangörer i kommunen. Syftet
med stödet är att stödja arrangemang, projekt eller verksamhet som är av ett
allmänintresse i Älmhult, samt bidrar till ett attraktivt och varierat kulturliv och
kulturutbud.

Villkor
Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga
räkenskaper hos kulturaktör som får bidrag för kulturarrangemang eller
kulturprojekt, samt att återkalla beslut om villkoren för dessa inte uppfylls.
Redovisning ska göras efter genomfört arrangemang.
Vid arrangemang är arrangören skyldig att söka de eventuella tillstånd som
krävs, till exempel polistillstånd och tillstånd för att använda offentlig plats.

Bidragsformer
Fem olika bidrag finns att söka:
A.
B.
C.
D.
E.

Snabbstöd till publika kulturarrangemang
Bidrag till större publika kulturarrangemang
Långsiktigt kulturstöd
Bidrag till bok, film eller annan form av mediadokumentation
Bidrag till nationaldagsfirande.

9 A. Snabbstöd till publika kulturarrangemang
Syfte
Bidraget avser att genom snabb service och snabba beslut möjliggöra för
kulturaktörer att med kortare varsel arrangera mindre, publika
kulturarrangemang. Projekt för och med barn och unga prioriteras särskilt.

Villkor
Bidraget avser mindre, tidsbegränsade kulturarrangemang. Arrangemanget ska
bygga på ideellt arbete och rimlig egen ekonomisk insats. Entréavgifter kan bära
en del av kostnaderna, men är inte ett krav. Arrangemanget ska vara öppet för
allmänheten. Föreningar, grupper och enskilda kan söka bidraget, som beviljas
inom två kategorier:
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a) Renodlade publika kulturarrangemang över hela det konstnärliga området:
Musik, teater, film, dans, konst m.m.
b) Publika kulturarrangemang som faller utanför det renodlade konstnärliga
området:
Bygdedagar, marknader, arrangemang av mer social karaktär m.m.
Aktuella årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–7) ska skickas
in i samband med ansökan.

Ansökan
Ansökan görs på särskild blankett, senast 4 veckor innan arrangemangets
genomförande. Beslut tas senast 2 veckor efter det att ansökan lämnats in.
Maxbelopp att söka är 10 000 kr.

Utbetalning
Utbetalning sker när beslut om bidrag tagits.

Redovisning
Obligatorisk ekonomisk redovisning görs på särskild blankett senast 1 månad
efter det att arrangemanget genomförts. Till redovisningen bifogas uppgifter om
måluppfyllelse bland annat avseende besökarantal, digitala foton från genomfört
arrangemang, samt exempel på marknadsföring och pressbevakning.

Marknadsföring
I marknadsföringen av arrangemanget ska det tydligt framgå att Älmhults
kommun stödjer arrangemanget.

9 B. Större publika kulturarrangemang
Syfte
Bidraget avser att ge kulturaktörer möjlighet att genomföra större publika
kulturarrangemang och kulturprojekt som kan bidra till förnyelse av kulturlivet i
Älmhults kommun.

Villkor
Arrangemanget ska präglas av kvalitet och allmänintresse för Älmhult och bidra
till ett rikt och varierat kulturutbud i kommunen. Bidraget kan sökas av
kulturaktörer i form av föreningar, grupper och enskilda. Projektet ska bygga på
ideellt arbete, kunna betraktas som större och vara tidsbegränsat. Arrangemang
som karakteriseras av nytänkande prioriteras särskilt.
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Bidrag kan beviljas ett projekt max tre år i följd. För att samma projekt ska
kunna beviljas bidrag mer än en gång ställs högre krav på arrangören än vid
första ansökningstillfället. Bedömningen görs utifrån fyra kriterier:
Kvalitet, publikarbete och allmänintresse, ekonomisk bärighet och brett utbud.
Kvalitet – bedömning av upplevelser som arrangemanget förväntas ge upphov
till, produktion och genomförande, kompetens och erfarenhet inom
organisationen eller eventuellt externt anlitad kompetens.
Publikarbete och allmänintresse – arbete med målgrupper, marknadsföring och
förväntat publikt genomslag och allmänintresse.
Ekonomisk bärighet – kortsiktig och långsiktig bärighet, bland annat bredd på
finansiering.
Brett utbud – i vilken utsträckning bidrar arrangemanget till ett rikt och varierat
kulturutbud i kommunen.
Efter tredje året kan arrangören ansöka om och eventuellt kvalificera sig för
långsiktigt kulturstöd.
Eventuell vinst ska nyttjas för att utveckla den egna verksamheten.
Aktuella årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas
in i samband med ansökan.

Ansökan
Ansökan i form av projektbeskrivning med mål och tillhörande budget ska vara
handläggare för kulturbidrag tillhanda senast 6 månader innan projektets start.

Utbetalning
Utbetalning sker när beslut om bidrag tagits.

Redovisning
Obligatorisk ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning baserad på
projektbeskrivningen görs senast 2 månader efter projektets slutförande.
Förutom ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning bifogas:
Uppgifter om måluppfyllelse avseende bland annat besökarantal- och respons,
kvalitet avseende färdig produktion och besökarupplevelse.
Digitala foton från genomfört arrangemang, exempel på marknadsföring och
pressbevakning.

Marknadsföring
I marknadsföringen av projektet ska det tydligt framgå att Älmhults kommun
stödjer arrangemanget. I de fall loggor används i marknadsföringen ska även
Älmhults kommuns logga användas.
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9 C. Långsiktigt kulturstöd
Syfte
Bidraget avser att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för
föreningsliv och andra kulturaktörer och härigenom möjliggöra ett rikt och
varierat kulturliv präglat av kvalitet och allmänintresse. Verksamhet som
omfattas av långsiktigt bidrag utgör basen för kommunens kulturliv. Bidraget
ska framför allt komma riktad, offentlig verksamhet till del, men bidrag kan
även ges till grupper och sammanslutningar som håller specifika kulturyttringar
levande genom regelbundna träffar.

Villkor
Aktuella årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas
in i samband med ansökan.

Dialog och beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka som kommer ifråga för ett långsiktigt
stöd och anger särskilda villkor för var och en i dialog med respektive
kulturaktör, enligt en modell som beslutas av nämnden.

Utbetalning
Utbetalning sker enligt vad som anges i beslutet.

Uppföljning och utvärdering
Årsvis uppföljning sker genom samtal och redovisning av måluppfyllelse och
ekonomi. Utvärdering och eventuell förnyelse och revidering av stödet sker vart
3:e år.

Redovisning
Obligatorisk ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning för det gångna året
ska vara handläggare för kulturbidrag tillhanda senast den 1 februari
innevarande år. Till redovisningen bifogas:
Uppgifter om måluppfyllelse avseende bland annat besökarantal- och respons,
kvalitet avseende färdig produktion och besökarupplevelse.
Digitala foton från genomfört arrangemang, exempel på marknadsföring och
pressbevakning.

Marknadsföring
I marknadsföringen av Kulturaktörens/föreningens arrangemang ska det tydligt
framgå att Älmhults kommun stödjer verksamheten. I de fall loggor används i
marknadsföringen ska även Älmhults kommuns logga användas.
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9 D. Bidrag till dokumentation
Syfte
Bidraget avser att möjliggöra dokumentation i ord, bild eller film.

Villkor
Föreningar, grupper och enskilda kan söka bidraget. Projektet ska präglas av
kvalitet och ha ett kulturellt allmänintresse för en bredare publik i Älmhults
kommun. Det färdiga materialet ska presenteras i föreläsningsform eller
liknande vid ett eller flera tillfällen i kommunen, enligt överenskommelse med
handläggare för kulturbidrag.
Aktuella årsmöteshandlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3–6) ska skickas
in i samband med ansökan.

Ansökan
Ansökan i form av projektbeskrivning med tillhörande budget ska vara
handläggare för kulturbidrag tillhanda senast 6 månader innan projektets start.

Redovisning
Obligatorisk ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning baserad på
projektbeskrivningen och med uppgift om måluppfyllelse görs senast 2 månader
efter projektets slutförande. Till redovisningen bifogas även exempel på
marknadsföring och pressbevakning.

Marknadsföring
I marknadsföringen av kulturaktörens/föreningens produkt ska det tydligt framgå
att Älmhults kommun stödjer verksamheten. I de fall loggor används i
marknadsföringen ska även Älmhults kommuns logga användas.

9 E. Bidrag till nationaldagsfirande
Syfte
Bidraget avser att hjälpa föreningar att i samverkan arrangera
nationaldagsfirande på hemorten, i Älmhults kommun.

Villkor
Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. Arrangemanget ska dessutom
innehålla delar som gör att det kan benämnas nationaldagsfirande, till exempel
flagghissning, nationalsång och tal. Arrangemanget ska bygga på samverkan
mellan ortens föreningar, varför endast en ansökan per ort är möjlig. Maxbelopp
att söka är 1 500 kr per ort.
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Ansökan
Ansökan om arrangemangsbidrag för nationaldagsfirande görs på särskild
blankett, som ska vara handläggare för kulturbidrag tillhanda senast 1 april. Till
blanketten ska bifogas en kort beskrivning av arrangemanget. Namn på talare
ska anges. Som bilaga ska också finnas en text som kommer används vid
kommunens marknadsföring av arrangemanget. (se nedan)

Utbetalning
Utbetalning sker när beslut om bidrag tagits.

Redovisning
Obligatorisk ekonomisk redovisning av arrangemanget görs på särskild blankett
senast 15 augusti det år då firandet genomfördes.

Marknadsföring
De arrangemang som beviljas bidrag finns med i en samlingsannons och
affisch/flyer som tas fram av Älmhults kommun inför firandet.
Till ansökan ska därför bifogas följande uppgifter, vilka kommer att användas i
marknadsföringen:
Plats
Tid
Information om arrangemanget (max 125 tecken)
Eventuell entréavgift
Arrangör/-er.
Vid eventuell egen marknadsföring av nationaldagsfirandet på orten ska det
tydligt framgå att stöd ges av Älmhults kommun. I de fall loggor används i
marknadsföringen ska även Älmhults kommuns logga användas.

10. Bidrag till studieförbund
Syfte
Bidragen till studieförbundens fria folkbildningsarbete avser att främja och
fördjupa ett demokratiskt samhällsliv.

Villkor
Bidrag ges till av Folkbildningsrådet godkänt statsbidragsberättigat
studieförbund, som bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen. Visar något
studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar krav på
redovisning av verksamhet, ska bidraget kunna omprövas.
I övrigt ska ”villkor för bidrag” (sid 3–6) uppfyllas.
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Bidrag
Studieförbundens stöd fördelas procentuellt och grundar sig på de antal
studietimmar respektive förbund har redovisat för Älmhult kommun föregående
verksamhetsår.
Uppgifterna hämtas från SCB och hela budgeten fördelas utefter det.
Det riktade bidraget utgör 10 procent av den totala ramen för bidragen till
studieförbunden och kan sökas för kulturprogram i den kommunala
äldreomsorgen, kulturprojekt för barn och ungdom samt för kulturcaféprogram.

Ansökan
Det riktade bidraget söks senast den 1 oktober året innan verksamheten ska
genomföras.

Utbetalning
Senast den 31 maj utbetalas bidraget.
Riktade resursbidrag utbetalas i sin helhet i maj och kan justeras efter att
verksamheten redovisats.

Tjänsteskrivelse
2019-10-17
Teknisk förvaltning
Thomas Franzén
thomas.franzen@almhult.se
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Kultur- och fritidsnämnden

Revidering bidragsbestämmelser
Ärendenummer KFN 2018/26

Sammanfattning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser, gäller från och med 201401-01, (antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-21, § 30, reviderade
2013-09-04, § 31, 2016-02-17, § 4 och 2017-03-16, § 23) finns följande angett:
”Revidering
Revidering av regelverket sker en gång per mandatperiod samt därutöver om
nämnden bedömer att behov finns.”
Det finns nu behov att göra vissa förtydligande i bestämmelserna.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17
Utkast på bidragsbestämmelser daterad 2019-10-15

Ärendebeskrivning
I förslag till förändringar finns i bidragsbestämmelserna bland annat följande
angett:
Hur förening ska behandla personuppgifter från belastningsregistret, för alla
ledare som leder aktiviteter för barn och ungdomar.
Förtydligande om bidrag till aktivitetsstöd.
Förändrade bidragsregler för studieförbunden.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att reviderade bidragsbestämmelser
gäller från och med 2020-01-01.
Thomas Franzén

Anders Nyberg

Fritidschef

Teknisk chef

Helen Karlsson
Kulturstrateg

Tjänsteskrivelse
2019-10-17

Beslutet skickas till
Fritidschef
Kulturstrateg
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From:
Älmhult-Kommunstyrelsen
Sent:
Mon, 4 Nov 2019 12:10:28 +0000
To:
Maria Johansson;Elizabeth Peltola
Cc:
Ann-Sofie Gangesson
Subject:
VB: Distribution av beslut
Attachments:
163 Månadsrapport september 201.pdf, Tjänsteskrivelse Månadsrapport
UN.pdf, Månadsrapport september 2019 UN 1.pdf

Till KS som information!
/Felicia

Från: Eva-Marie.Andersson@almhult.se <Eva-Marie.Andersson@almhult.se>
Skickat: den 30 oktober 2019 14:18
Till: Älmhult-Kommunstyrelsen <ks@almhult.se>
Ämne: Distribution av beslut
Hej!
Exp av beslut UN § 163, Månadsrapport september 2019.
Vänligen
Eva-Marie

UN 2018/40
Sammanträdesprotokoll
2019-10-23

2019.1860
Sidnummer, beslut 1(1)

2019-10-30

Utbildningsnämnden

§ 163 Månadsrapport september 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per september 2019.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till månadsrapport per september 2019 för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden prognostiserar efter sep ett resultat om 473 650 tkr vilket är
en förbättring på 345 tkr jämfört med prognosen vid DR 2 på 473 995 tkr.
Jämfört med reviderad budget för 2019 på 460 923 tkr innebär prognosen ett
fortsatt budgetunderskott på totalt 12 727 tkr
Utbildningsnämnden gav i september, utbildningsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på volymanpassningar motsvarande prognostiserat
underskott per delårsrapport 2 år 2019 senast i samband med
nämndssammanträdet i oktober. Redovisning sker under rubriken åtgärder i
månadsrapporten.
Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs
en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka
förutsättningarna för ytterligare besparingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Månadsrapport UN per september 2019, daterad 2019-10-17
Månadsrapport september 2019 UN, daterad 2019-10-17
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Roger Johansson
Verksamhetschef förskola, Jenni Karlsson
Grundskolechef, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

UN 2018/40
Tjänsteskrivelse
2019-10-17
Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
Patrik.alm@almhult.se

2019.1861
1(2)

2019-10-17

Utbildningsnämnden

Månadsrapport per september 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till månadsrapport per september 2019 för utbildningsnämnden.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Månadsrapport UN per september 2019, daterad 2019-10-17
Månadsrapport september 2019 UN, daterad 2019-10-17

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har beslutat att följa upp ekonomin med förenklade
månadsrapporter utöver delårsboksluten.
Utbildningsnämnden prognostiserar efter sep ett resultat om 473 650 tkr vilket är
en förbättring på 345 tkr jämfört med prognosen vid DR 2 på 473 995 tkr.
Jämfört med reviderad budget för 2019 på 460 923 tkr innebär prognosen ett
fortsatt budgetunderskott på totalt 12 727 tkr
Utbildningsnämnden gav i september utbildningsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på volymanpassningar motsvarande prognostiserat
underskott per delårsrapport 2 år 2019 senast i samband med
nämndssammanträdet i oktober. Redovisning sker under rubriken åtgärder i
månadsrapporten.
Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs
en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka
förutsättningarna för ytterligare besparingar.

Tjänsteskrivelse
2019-10-17
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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per september 2019.

Patrik Alm

Roger Johansson

Controller

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Roger Johansson
Verksamhetschef fsk, Jenni Karlsson
Verksamhetschef grsk/fth, Anna Rix Grönvall
Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson
Ekonomistyrningsenheten
Kommunstyrelsen

UN 2018/40
2019.1862
2019-10-17
Utbildningsförvaltningen
Patrik Alm
0476–642495
Patrik.alm@almhult.se

Månadsrapport september - 2019

Utbildningsnämnden

1(10)

2019-10-17

Månadsrapport september - 2019
2019-10-17

Innehåll
1. Volymer
2. Månadsprognos med nämndens driftresultat
3. Åtgärder vid befarade avvikelser
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1. Volymer
Antal invånare jämfört med befolkningsprognos
Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2019 (mörkblå staplar).
Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2019
enligt befolkningsprognos gjord hösten 2018. Den vågräta linjen visar
befolkningsprognosen (gjord hösten 2017) som var underlag för budget 2019.
Antal invånare 1-5 år
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Antal invånare 16-18 år
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Förskola – antal inskrivna barn
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna barn per månad under 2018 och
2019 i kommunens egna förskolor samt i enskilda förskolor. Som jämförelse
redovisas budgeterat antal barn under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är
en snittsiffra för året.
I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I
september 2019 var de 19. I september fanns 6 barn i förskola i annan kommun
och 11 barn i pedagogisk omsorg, vilka inte finns med i nedanstående diagram.
Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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Fritidshem – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och
2019 i kommunens egna fritidshem samt i enskilda fritidshem. Som jämförelse
redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är
en snittsiffra för året.
I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I
september 2019 var de 33. I september fanns 8 barn i fritidshem i annan
kommun.
Antal inskrivna barn i fritidshem per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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Grundskola – antal inskrivna elever
I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och
2019 i kommunens egna grundskolor samt i friskolor. Som jämförelse redovisas
budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en
snittsiffra för året. I nedan redovisade antal elever i egen regi ingår barn från
andra kommuner. I september 2019 var de 51. I september fanns 17 elever i
andra kommuner och 19 elever i grundsärskola.

Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)
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Haganässkolan
Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i september 93
stycken från annan kommun, d v s 17 %.
Antal inskrivna elever i gymnaiseskola per månad
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Antal elever inom Komvux, Haganässkolan
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2. Månadsprognos med nämndens driftresultat
Verksamhet

Bokslut
2018

Budget
2019

Nämnd och styrelseverksamhet
Ledning
Förskola
Öppen förskola (Familjecentral)
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundskola vuxenutbildning
Övergripande vux
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare
Summa

955
7 474
95 051
1 283
18 097
174 230
9 212
66 818
2 488
1 970
5 328
970
329
554
-2 065
382 694

1 365
8 708
109 275
1 397
23 516
210 668
10 068
80 807
2 348
2 006
7 601
1 060
1 178
839
87
460 923

Prognos Prognos Avvikelse mot Avvikelse mot
aug 2019 sep 2019 budget 2019 prognos aug 2019

727
692
7 140
6 852
110 473 109 837
1 255
1 209
23 169 24 297
223 731 224 260
10 971 10 612
80 728 80 634
3 367
3 122
1 848
1 674
6 809
7 524
1 367
1 143
900
784
1 288
1 324
222
-314
473 995 473 650

673
1 856
-562
188
-781
-13 592
-544
173
-774
332
77
-83
394
-485
401
-12 727

Utbildningsnämnden prognostiserar efter september ett resultat om 473 650 tkr
jämfört med budgeterade 460 923 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse
om 12 727 tkr. Jämfört med månadsrapport per augusti har prognosen förbättrats
med 345 tkr.
En av orsakerna till prognostiserat underskott är utbetalning av
lönerevisionsmedel till friskolorna, vilken inte ingår i kompensationen för
löneökningar från kommunstyrelsen, kostnaden uppgår till 518 tkr. Detta har
inte heller tagits hänsyn till i budgetförslag 2020 eftersom detaljerna i nya
lönekompensationssystemet inte var kända vid det tillfället.
Av tilldelat volymbidrag på 24,9 mkr har största delen gått till grundskolan
vilket även inneburit en högre elevpeng till friskolorna med 1,3 mkr.
En annan del av underskottet utgörs av icke budgeterade kostnader för ITkostnader och lokalkostnader. Det finns även personalkostnader i form av
stödresurser där intäkter senare kommer att minska effekten något.

3. Åtgärder vid befarade avvikelser
Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs
en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka
förutsättningarna för ytterligare besparingar.

35
288
636
46
-1 128
-529
359
94
245
174
-715
224
116
-36
536
345
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Tjänsten som administrativ chef på utbildningsförvaltningen har under hela 2019
vakanshållits, med anledning av det ekonomiska läget. För att även framöver
spara pengar slås tjänsten som administrativ chef ihop med tjänsten som
verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning. Besparing 30 % tjänst.
På Haganäs görs en omorganisation gällande rektorstjänsterna. En tjänst som
biträdande tjänst försvinner och samtidigt utökas en rektorstjänst från 70 % till
100 %. Besparing 70 % tjänst.
Tjänsten som samordnare KIR/Komvux återbesätts inte. Besparing 100 % tjänst.
All fortbildning, som inte redan är beviljad, fryses. Besparing ca 400 tkr.
Dessa besparingar är utöver de som beslutades i samband med delårsrapport 1.
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att se över ytterligare möjligheter till
besparingar och rapporterar fortlöpande till utbildningsnämnden.

Sammanträdesprotokoll
2019-10-29

Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

§ 114 Åtgärder för kostnadsreducering
Ärendenummer TN 2019/17

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
2. Tekniska nämnden beslutar att verksamheten vid förvaltningen sker med
återhållsamhet i syfte att reducera underskottet till 31 december 2019.
3. Tekniska nämnden beslutar om sänkt ambitionsnivå i syfte att uppnå
ytterligare besparing om 750 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Beslutet
avser gatuverksamhet avgränsat till asfaltsarbeten, högröjning av enskilda
vägar samt reducering av viss rabattskötsel.
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Tekniska nämnden begär uppdraget att senast 31 december 2019 genomfört
försäljning av Pehr Hörbergsgården.

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens prognos efter andra delårsrapporten pekar på ett
underskott för verksamhetsåret 2019 som bedöms till 3 260 000 kronor.
Anledningen till underskottet kan bland annat härledas till uteblivna politiska
beslut samt att förvaltningens uppdrag inte är i balans med den ekonomiska
ramen och förutsättningen.
Uteblivna politiska beslut som direkt påverkar förvaltningens resultat är:
-

-

Höjning av avgiften för matabonnemang vid särskilt boende. Detta har
medfört att förvaltningen bär ett intäktsbortfall bedömt till ca 1,8 miljoner
kronor för verksamhetsåret 2019. Förändring av taxan är föreslagen och
beslut väntas inom ramen för budget 2020.
Budget för drift av ett nytt skolkök. Personalbudgeten för kökspersonal vid
Elmeskolan är fortsatt i obalans med ett bedömt underskott som uppgår till
1 miljon kronor. Full kostnadstäckning är även detta hänskjutet till

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-29

Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

-

budgetdialog och beslut för 2020. Om kostnadstäckning inte erhålls för
uppdraget 2020 kommer översyn, övervägande och beslut om att minska
antalet köksenheter bli nödvändigt.
Ej genomförd avyttring av Pehr Hörbergsgården i Virestad har medfört att
förvaltningen haft kostnader som bedömts uppgå till ca 1,4 – 1,5 miljoner
kronor och noll (0) kronor i hyresintäkter för budgetåret 2019.

Sammantaget uppgår dessa uteblivna beslut och åtgärder till en bedömd summa
om 4,2 – 4,3 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019.
Förvaltningen har vidtagit följande åtgärder med anledning av prognostiserat
underskott:
-

Uppdaterad prognos för oktober månad i syfte att följa utvecklingen av
förvaltningens kostnader och intäkter.
Samtliga verksamheter inom förvaltningarna har fått i uppdrag att hantera
resterande verksamhetsår med ekonomisk återhållsamhet, utan att frångå
angiven ambitionsnivå.
Förvaltningen har också identifierat ytterligare åtgärder med en
besparingsmöjlighet om ca 750 000 kronor. Dessa åtgärder innebär
ambitionsminskning i förvaltningens uppdrag och förutsätter en politisk
dialog och beslut. Arbetsmaterial för diskussion i nämnden presenteras vid
kommande sammanträdet.

Vidare föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att avyttra Pehr
Hörbergsgården och att detta genomförs under 2019. Försäljningen av Pehr
Hörbergsgården innebär en minskad driftkostnad per år bedömt till 1,4 – 1,5
miljoner kronor med effekt från verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
Delårsrapport 2 2019 för tekniska nämnden
Prognos oktober månad, daterad till 2019-10-28

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Helene Bengtsson (S) föreslår att nämnden i förslag till beslut, punkt 4, tar bort
”utanför centrum” i formuleringen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-10-29

Sidnummer, beslut 3(3)

Tekniska nämnden

Kent Ballovarre (S) och Helen Bengtsson (S) föreslår att nämnden i förslag till
beslut, punkt 3, tar bort summan i formuleringen.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut med ändrad beslutsformulering och
finner att nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 117 Månadsuppföljning 2019
Ärendenummer SOC 2019/38

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till

Beslutsnivå
Socialnämnd

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning per den 31 oktober visar att prognosen har stabiliserat.
Det totala underskottet prognostiseras nu till 17 861 000
Underskottet
den
kommunfullmäktige
24 §116 att styrelse och
år
000 000 kronor varav 4 000 000 kronor är
ramhöjande inför år
Bokslut
Förvaltningschef
Individ- och
Omsorg

Myndighet/Hälso- och
sjukvård

2

Budget
24

55

Årsprognos

Avvikelse
11 493

12 639

48

67 864

19 533

77

68

77 475

57

58

128

137

135 888

1

315

336

354 337

17 861

197

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelse
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-11-13
Socialförvaltning
Jenny Smedberg
Jenny.Smedberg@almhult.se

1(2)

Socialnämnden

Månadsrapport efter oktober
Ärendenummer SOC 2019/38

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning per den 31 oktober visar att prognosen har stabiliserat.
Det totala underskottet prognostiseras nu till 17 861 000
Underskottet
den
kommunfullmäktige
24 §116 att styrelse och
år
000 000 kronor varav 4 000 000 kronor är
ramhöjande inför år
Bokslut
Förvaltningschef
Individ- och
Omsorg

Myndighet/Hälso- och
sjukvård

2

Budget
24

55

Årsprognos

Avvikelse
11 493

12 639

48

67 864

19 533

77

68

77 475

57

58

128

137

135 888

1

315

336

354 337

17 861

197

Beslutsnivå
Socialnämnd

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13

Tjänsteskrivelse
2019-11-13

2(2)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade i samband med delårsrapport 1 att förvaltningen ska
återkomma med månatliga uppföljningar och redovisningar av de verksamheter
som prognosticerar
Redovisningen ska innehålla konkreta
förslag till åtgärder för att minska
Kostnadsökningar finns främst inom följande
Försörjningsstöd: det finns ett fortsatt stort behov av försörjningsstöd, jämfört
med budgeterade
Personalkostnader
personalkrävande

över budget med anledning av

Anledningen till ett minskat underskott är från Migrationsverket, något minskade
månatliga kostnader för placeringar samt att Försäkringskassan har tagit beslut
om utökad assistanstid som innebär en minskad kostnad för kommunen.

Åtgärder för en budget i balans
Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att kartlägga verksamheternas
kostnader, intäkter och vilka effektiviseringar som är möjliga att genomföra. Ett
aktivt arbete pågår för att till januari månad 2020 kunna påvisa en åtgärdsplan
över tid, som beskriver socialförvaltningens förslag på åtgärder för att nå en
budget i balans. Detta sker i nära samarbete
mellan förvaltningschef, områdeschefer, enhetschefer och

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till

Jenny Smedberg
Tf Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelse
Ekonomienheten

Daniel Akilisson
Controller

