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Tekniska nämnden 2021-06-15 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, klockan 13:30. 
 
Roland Johansson (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 
 
Ärenden  
 

Stående punkter Föredragande Tid 
1 Val av justerare    

 

2 Fastställande av 
dagordning 

   
 

3 Strategisk information  Anders Nyberg 13:30-13:40 
 

Beslutsärenden   
4 Samverkansavtal om 

övergripande 
ledningskapacitet för 
räddningsinsatser 

2021/78 Lars Nilsson 13:40-14:00 
2 - 
34 

5 Upphandlingsform för 
Linnéskolan etapp 2 

2019/35 Lars Lund 14:00-14:15 
35 - 
36 

6 Tilldelningsbeslut för 
Linnéskolan etapp 1 

2019/35 Lars Lund 14:15-14:25 
37 - 
38 

7 Uppdrag om 
taxeföreskrifter för VA-
taxa 

2020/128 Kristin Täljsten 14:25-14:45 
39 - 
66 

8 Ekonomisk uppföljning 
till och med maj månad 
2021 

2021/83 Anders Nyberg 14:45-15:15 
67 - 
75 

9 Äskande av budgetram 
2022 

2021/62 Anders Nyberg 15:15-16:00 
76 - 
108 

10 Redovisning av 
delegeringsbeslut 

2021/23   
109 
- 
116 

11 Meddelande till tekniska 
nämnden 

2021/7   
117 
- 
197 
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Tekniska förvaltningen 
Lars Nilsson   
0476-55104 
Lars.nilsson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 

Samarbetsavtal om räddningstjänstsamverkan 
Diarienummer TN 2021/ 
 
Sammanfattning 
Samarbetsavtalet räddningstjänstsamverkan syftar till att möta förändrad 
lagstiftning där myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom föreskrift 
kommer att ställa krav på övergripande ledning och hur den skall vara 
uppbyggd.  
Samarbetsavtalet syftar till att stärka upp ledningsförmågan över ett större 
geografiskt område.  
Samarbetsavtalet syftar till att enklare och snabbare nyttja varandras resurser 
effektivare vid händelser som kräver en snabb och kraftig uppbyggnad på 
skadeplats. 

 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  

 
Beslutsunderlag 

 Presentation kring systemledning 
 Samarbetsavtal systemledning samt regional insatsledare 
 Ekonomisk kalkyl övergripande ledning och regional insatsledare 

 
Ärendeberedning 
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem samt 
en övergripande ledning av större och mer omfattande räddningsinsatser. 
Ledningssystem kan också verka proaktivt över hela ledningsområdet och det 
ger möjligheter att nyttja varandras resurser snabbare och enklare vid händelser 
som kräver en snabb och kraftig uppbyggnad på skadeplats. På ett övergripande 
plan avser man snabbare tecken på hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna och således vidta 
förändringar i beredskap och organisation för att möta detta. 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen.  
Lagförslaget trädde ikraft första januari 2021, med undantag för kraven om 
handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft första januari 2022.  
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Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt 
inom ledning. 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
Inom Kronobergs län har räddningstjänsterna inom ramen för Räddsam 
Kronoberg ett gott organiserat och utvecklat samarbete sedan många år, där man 
samverkat kring operativt- och förebyggande arbete samt gränslös 
räddningstjänst i många år. Samarbetet omfattar även gemensamma planer, 
utbildningar, material, upphandlingar. Samarbete finns även med alla våra 
angränsande län.  
De nya lagkraven medför att Älmhult och Räddsam Kronoberg ytterligare måste 
utveckla sin förmåga till övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig 
tillgång till vakthavande räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB), 
organiserad i en ledningscentral. 
Räddsam Kronoberg har haft i gång ett projekt där man undersökt möjligheterna 
att inrätta en systemledning tillsammans med Blekinge, men från och med mars 
2021 har ett projekt med att skapa ett ledningssystem med samtliga 
räddningstjänster i Jönköping-, Kronobergs- och Blekinge län samt 
räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner samt med 
SOS-alarm pågått.  
Samarbetsavtalet har två delar där den övergripande delen hanterar ledning och 
samverkan och en del som hanterar förvaltningsorganisationen för den 
övergripande ledningen där Jönköpings län tillhandahåller den övergripande 
ledningen inklusive ledningscentral, medans respektive kommun och 
organisation kommer att ansvara för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt 
som sker idag. 
Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och 
ledning som i dagsläget kommer att serva ca 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid 
större eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för nyttjande. 
Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  
Nästa steg är att påbörja rekrytering till de olika befattningarna i 
ledningscentralen så att dessa kan vara på plats och ledningssystemet kan börja 
fungera till första januari 2022. 
För att kunna fortsätta och ta nästa steg i arbetet med att bygga systemledning 
samt möta förändringen samt rekryteringsprocessen är det viktigt att ett 
samarbetsavtal är undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 
2021 så att arbetet för att hinna färdigt till första januari 2022 kan fullföljas. 
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Med hänsyn till den korta ledtiden kan vissa justeringar komma att ske i det 
slutliga samarbetsavtalet jämfört med bilagt avtal. Det är därför viktigt att det 
inryms i uppdraget till räddningschefen att teckna avtal även om smärre 
justeringar gjorts i samarbetsavtalet förutsatt att de övergripande principerna i 
avtalet eller kostnadsbilden inte förändrats mer än marginellt. 
Kostnaden för den övergripandeledningen i delen av ledningssystemet är 
beräknad till 14,50:- per innevånare för år 2022 vilket motsvarar 260tkr/år. 
Kostnaden för den länsgemensamma befäls resursen i delen av ledningssystemet 
är beräknad till 5:- per innevånare för år 2022 vilket motsvara 90tkr/år. 
För Älmhults kommuns har medel för den övergripandeledningen redan tillförts 
i budgeten, för medel till den länsgemensamma befäls resursen hanteras det 
inom budgetarbetet för 2022.  
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 Tekniska nämnden beslutar 

 godkänna upprättat förslag till avtal avseende räddningstjänstsamverkan med 
systemledning med övergripande ledning vid räddningsinsatser med 
tillhörande ekonomisk kalkyls samt 

 godkänna upprättat förslag till avtal avseende regional insatsledare för 
Kronoberg med tillhörande ekonomisk kalkyl samt 

 ge räddningschefen delegation att underteckna avtalen och mindre 
förändringar som kan ske. 
 
 

Lars Nilsson  
Räddningschef  
 
Beslutet skickas till 
Räddningschef Lars Nilsson 
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Samarbetsavtal 

Gemensam Regional Insatsledare RIL 

Räddningstjänsterna i Ljungby, Markaryd, Älmhults kommun, Värends Räddningstjänst samt 

Räddningstjänsten i Östra Kronoberg träffar genom detta avtal en överenskommelse om en gemensam 

regional insatsledare. 

 

1 Parter 

Räddningstjänsten Ljungby, organisationsnummer, 212000-0670 

Räddningstjänsten Markaryd, organisationsnummer, 212000-0654 

Räddningstjänsten Älmhult, organisationsnummer, 212000‑0647 

Värends Räddningstjänst, organisationsnummer, 222000-1396 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, organisationsnummer, 222000-1479 

 

2 Regional insatsledare 

Denna överenskommelse omfattar organisation och fördelning av kostnader som uppkommer för 

funktionen. Funktionen ingår som en del i det hela systemledningssystemet med den övergripande 

ledningen. Den gemensamma synen styrs av principerna i styrdokumentet ledningsdoktrin samt rutiner 

och arbetsuppgifter för befattningen som finns tillgänglig.  

 

3 Bemanning och ekonomi 

Bemanning av den gemensamma funktionen och kostnaden för denna fördelas mellan parterna i detta 

avtal enligt följande principer.  

• Grundtanken är att bemanning av de gemensamma funktionerna sker gemensamt av ingående 

parter.  

• Bemanningen innebär att respektive part kan tillföra personal eller med motsvarande 

ekonomiska medel för sin andel. 

• Varje parts andel beräknas utifrån antalet kommuninvånare i förhållande till det totala antalet 

kommuninvånare för samtliga ingående parter.  

• Driftkostnaden såsom beredskap, teknik, fordon som uppkommer för funktionen fördelas 

enligt sin andel.  

• Lönekostnader som uppkommer i samband med händelser faktureras berörd part enligt 

faktiskt kostnad.  

• Räddningscheferna reviderar och följer upp avtalet och bemanning årligen, där man även 

beslutar om bemanning och budget för kommande år.  

 

I de fall en part i detta avtal är berättigad statlig kostnadstäckning för en insats är övriga parter i sin tur 

berättigad till kostnadstäckning för sitt bidrag till den övergripande ledningen under insatsen. Detta är 

aktuellt i de fall en räddningsinsats medför betydande kostnader enligt LSO 7 Kap 3 § eller i de fall 

räddningsinsatsen är statlig enligt LSO 4 Kap 2–6 § (eller motsvarande i framtida reglering). 

Vid större förändringar stäms kostnaderna av mellan parterna innan debitering. 

 

  

3.1 Fakturering 

Fakturering av driftkostnader sker halvårsvis.  

Lönekostnader som uppkommer i samband med händelser faktureras direkt.  

Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura.  

Ansvaret för administration av kostnader fördelas ut enligt Räddsams Kronobergs rutin.  

Fakturering sker därefter från parter som ska erhålla ersättning till de parter som ska betala ersättning.  
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3.2 Indexreglering 

Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB per den 31 

december föregående år. 

 

3.3 Arbetstid och schema 

Arbetstider och schema för den gemensamma funktionen beslutas gemensamt av respektive parts 

räddningschef. Ansvaret för schemaplanering fördelas ut årsvis till en av parterna i detta avtal.  

 

3.4 Försäkringar och arbetsmiljö 

Parterna ansvarar för att inneha adekvat försäkringsskydd för egen personal och egendom.  

Ansvaret för arbetsmiljön för egen personal åligger vardera part.  

 

3.5 Fördelning av den gemensamma funktionen 

Respektive parts räddningschef är de som gemensamt ytterst beslutar om tillsättning och fördelning av 

bemanningen för den gemensamma funktionen. den ska bemannas av personal med kompetens och 

utbildning enligt arbetsbeskrivning för funktionen. 

 

4 Säkerhetsskydd 

Varje enskild deltagande organisation ansvarar för det egna säkerhetsskyddet.  

  

5 Uppföljning av avtal 

Parterna är överens om att avtalets verksamhet ska följas upp kontinuerligt. Respektive parts 

räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av avtalet, budget och bedömning av behov 

om justering av samverkan. 

Principerna för kostnadsfördelningen ska utvärderas av respektive parts räddningschef efter att avtalet 

har löpt under ett års tid. Parterna har då möjlighet att inom avtalet gemensamt besluta om att justera 

principerna för kostnadsfördelningen.   

 

6 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd.  

Där parterna ej funnit en lösning inom tre månader skall tvist med anledning av detta avtal avgöras i 

svensk allmän domstol. 

  

7 Force majeure 

Part är fri från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd till 

motparten om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund 

av force majeure, såsom exempelvis krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, ingrepp av offentlig 

myndighet som part inte råder över och heller inte kunnat förutse. Uppräkningen är inte uttömmande.  

Parterna kan åberopa force majeure. Den part som avser åberopa force majeure som befrielsegrund 

ska, så snart som möjligt, underrätta motparterna därom samt minimera följden av force majeure. När 

situation för force majeure har upphört ska parterna åter fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. 
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8 Avtalstid och uppsägning 

Avtalstiden för detta avtal är 2022-01-01 och tillsvidare. Avtalet kan sägas upp med uppsägningstid 

om ett (1) år. Uppsägningen ska ske skriftligt för att ha bindande verkan. 

Om en part lämnar och det inte väsentligt påverkar avtalet för övriga parter, löper avtalet på oförändrat 

med de övriga parterna. 

 

8.1 Rätt att avsluta avtal  

Vid större väsentlig händelse som påverkar hela avtalets omfattning och konstruktion kan någon part 

åkalla förtida upphörande med kortare uppsägningstid, sex (6) månader, om inte någon 

överenskommelse kan slutas.  

Detta avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav parterna har tagit vardera ett. 

 

9 Fristående dokument som hänvisas till i avtalet 

• Budget 

• Ledningsdoktrin 

• Arbetsbeskrivning för RIL 
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Samarbetsavtal 

- avseende övergripande ledning 

av kommunal räddningstjänst 

Parterna i detta avtal har ingått Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av 

kommunal räddningstjänst genom gemensamt ledningssystem inklusive ledningscentral. 

Avtalet reglerar också användande av räddningsresurser mellan kommunerna. Parterna 

benämns ensamt för ”Part” och gemensamt för ”Parter/Parterna” 

1. Parter 
Detta avtal har upprättats mellan nedan angivna parter. 

Räddningstjänsten Aneby Org.nr: 212000–0498 

Räddningstjänsten Eksjö Org.nr: 212000–0589 

Räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö Org.nr: 212000–0514 

Räddningstjänsten Habo Org.nr: 212000–1611 

Höglandets räddningstjänstförbund Org.nr: 222000–1388 

Räddningstjänsten Jönköpings kommun  Org.nr. 212000–0530 

Räddningstjänsten Mullsjö Org.nr: 212000–1603 

Räddningstjänsten Tranås Org.nr: 212000–0597 

Räddningstjänsten Vaggeryd Org.nr: 212000–0522 

Räddningstjänsten Värnamo Org.nr: 212000–0555 

Räddningstjänsten Ydre Org.nr: 212000–0381 

Räddningstjänsten Sävsjö Org.nr: 212000–0563 

Hultsfreds Räddningstjänst Org.nr: 212000–0712 

Vimmerbys Räddningstjänst Org.nr: 212000–0787 

Västerviks Räddningstjänst Org.nr: 212000–0779 

Räddningstjänsten Ljungby Org.nr: 212000–0670 

Räddningstjänsten Markaryd Org.nr: 212000–0654 

Värends Räddningstjänst Org.nr: 222000–1396 

Räddningstjänsten Älmhult Org.nr: 212000–0647 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg Org.nr: 222000–1479 

Räddningstjänsten Västra Blekinge Org.nr: 222000–0935 

Räddningstjänsten Östra Blekinge Org.nr: 222000–1255 
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2. Avtalet 
2.1. Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma gemensamt ledningssystem med 

övergripande ledning för ingående Parter. Syftet är att åstadkomma en ökad 

förmåga att leda kommunal räddningstjänst utifrån kommunens ansvar enligt 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap § 2. 

2.2. Kommunen har uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För 

styrning av utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). 

Av 3 kap 16 § LSO framgår: ”I en kommun ska det finnas en räddningschef. 

Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt 

ordnad. Räddningschefen får uppdra åt någon som är behörig att vara 

räddningsledare att fatta beslut som enligt denna lag ska fattas av 

räddningschefen eller räddningsledaren”.  

2.3. Samverkansavtalet om ”Övergripande ledning för kommunal räddningstjänst” 

utgår från räddningschefens ansvar enligt 3 kap 16 § LSO och innebär tillgång 

till en övergripande ledningsfunktionalitet enligt 3 kap 16b§ och med det avses 

en nivå med en eller flera befattningshavare där någon (gemensam vakthavande 

räddningschef, VRC) ansvarar för den kontinuerliga styrningen av 

utryckningsverksamheten. enligt 1 kap 2 § LSO. 

2.4. Parterna ska sträva efter att utveckla även annat samarbete inom 

räddningstjänstens verksamhetsområde. 

2.5. Detta avtal har upprättats i 22 exemplar av vilka respektive part erhållit ett 

exemplar.  

3. Det gemensamma ledningssystemet 
3.1. Den övergripande ledningen ska vara ordnad på sådant sätt att det motsvarar de 

ingående parternas behov såväl som lagstiftning och tillsynsmyndighetens krav 

på verksamheten. Den övergripande ledningen ska ha förmågan att hantera 

vardag, storskaliga eller komplexa olyckor samt flera samtidiga händelser på ett 

kvalitetssäkrat och tillfredsställande sätt. 

3.2. Det gemensamma ledningssystemet ska dygnet runt tillhandahålla funktionerna 

Vakthavande räddningschef (VRC), vakthavande befäl (VB) samt övrig 

bemanning och ledningscentral som krävs för att fullgöra de krav som ställs på 

den gemensamma övergripande ledningen. 

3.3. Parter ingående i RäddSam F ansvarar för organisation, lokaler samt bemanning 

som krävs för det gemensamma ledningssystemet. 

3.4. Ledningscentralen ska vara samlokaliserad med SOS Alarm i Jönköping. Vid 

störningar skall verksamheten kunna bedrivas från annan ledningscentral inom 

Räddningsregion Sydöstra Sverige, RSöS. 

3.5. Konstruktion och omfattning av det gemensamma ledningssystemet enligt detta 

avtal beskrivs i ”Dokument Ledningsdoktrin”. 
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4. Styrgrupp 

4.1. En styrgrupp bestående av de ingående Parternas räddningschefer ansvarar för 

framtagande och beslut av gemensam ledningsdoktrin samt verka för inriktning 

och samordning av arbetet enligt detta avtal. 

4.2. Styrgruppen ska eftersträva beslut i konsensus. När så krävs kan styrgruppen ta 

beslut med enkel majoritet. Beslut ska dokumenteras skriftligt. 

4.3. För att styrgruppen ska vara beslutsför ska minst 2/3 av dess medlemmar delta i 

beslutet. Ersättare kan utses från egen organisation eller bland styrgruppens 

medlemmar. 

4.4. En av räddningscheferna i styrgruppen ska vara sammankallande för denna. 

Sammankallande utses av styrgruppen. Beslutet ska omprövas vart annat år. 

4.5. Styrgruppen ska, utöver att fatta de beslut som krävs för att skapa inriktning och 

samordning av det långsiktiga samarbetet, fatta beslut om budget för respektive 

år, ta ställning till och besluta om att införa kostnadsdrivande metoder eller 

utrustning och bemanningsfrågor.  

5. Driftorganisation 

5.1. Parter ingående i RäddSam F skall tillse att det dygnet runt kan utövas 

övergripande ledning utifrån detta avtal. 

5.2. Parter ingående i RäddSam F tillhandahåller en driftchef som ansvarar för att 

leda det dagliga administrativa arbetet i ledningscentralen och långsiktigt 

utveckla arbetet. 

5.3. Driftchefen är arbetsledare för personal i ledningscentralen och har 

arbetsmiljöuppgifter för ledningscentralen. 

6. Åtaganden 

6.1. Parterna ställer sina räddningstjänstresurser till det gemensamma 

ledningssystemets förfogande. Med räddningstjänstresurser avses de enheter 

och resurser som definierats i kommunernas handlingsprogram för att bedriva 

kommunal räddningstjänst utifrån kriterier i lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 1 kap §2 samt övriga uppdrag enligt handlingsprogram. 

6.2. Parternas ledningsresurser för räddningsinsatser ska tillsammans med det 

gemensamma ledningssystemet ansvara för att tillhandahålla skadeplatsnära 

ledning. Ansvarsfördelningen framgår av ”Dokument Ledningsdoktrin”. 

6.3. Om en Part ska förändra sin beredskap på sådant sätt att det väsentligt 

påverkar det gemensamma ledningssystemets förmåga ska sådan förändring 

föregås av samråd i styrgruppen. 

6.4. Parterna ansvarar för att tillhandahålla det gemensamma systemet det underlag 

(bland annat operativ förmåga, riskbild, ambitionsnivå avseende 

räddningsinsatser inklusive samtidiga sådana) som krävs för att det 

gemensamma ledningssystemet ska kunna verka på ett tillfredsställande sätt. 

6.5. Parterna ansvarar för att delta i uppföljning, utvärdering, kvalitets- och 

utvecklingsarbete. 
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6.6. Parterna ansvarar för att hålla sig med den teknik som krävs inom ramen för 

det gemensamma ledningssystemet. Parter ingående i RäddSam F 

tillhandahåller den teknik som krävs för den övergripande ledningen i 

ledningscentralen (LC). Teknikutveckling och ambitionsökningar som innebär 

en kostnadsutveckling för de ingående räddningstjänstorganisationerna som 

överstiger den allmänna kostnadsutvecklingen ska lyftas för beslut i 

styrgruppen. 

6.7. Räddningstjänsten i Jönköpings kommun tillhandahåller lokaler för 

övergripande ledning och samverkan. Förutsättningar för detta beskrivs i 

”Dokument Ledningsdoktrin” De ingående räddningstjänstorganisationerna 

tillhandahåller och bekostar fordon samt teknik för de enskilda befälen i det 

gemensamma ledningssystemet samt lokaler för egen ledning. 

6.8. Parterna säkerställer att VRC kan nå beslutsfattare med befogenheter inom det 

egna området.  

7. Uppföljning och revision 

7.1. RäddSam F ansvarar för att årligen redovisa verksamheten enligt detta avtal. 

7.2. Samarbetet enligt detta avtal omfattas av kommunal revision avseende 

räkenskaper som en del av Höglandets räddningstjänstförbund (HRF). 

7.3. Samarbetet omfattas, som en del av Höglandets räddningstjänstförbund 

(HRF), av ett delårs- och ett årsbokslut.  

8. Ansvar och mandat 

8.1. Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen 

sker genom vakthavande räddningschefs (VRC:s) försorg med hjälp av 

ledningsfunktionerna i det gemensamma ledningssystemet. Enligt detta avtal 

och kommunala delegationsbeslut är räddningschefen (RCH) uppdragsgivare 

till vakthavande räddningschef (VRC) som leder den pågående 

utryckningsverksamheten för samtliga Parter som ingått detta avtal. 

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från 

vakthavande räddningschef (VRC). 

8.2. Beslutanderätten beskrivs i ”Dokument Ledningsdoktrin” och omfattar de 

mandat som behövs för att kunna larma och utöva övergripande ledning av 

räddningstjänstverksamheten enligt ”Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”. 

8.3. Beslut i frågor om förändring av antal parter i detta avtal ska hanteras i 

särskild ordning av styrgruppen. Om en förändring kan ske inom befintliga 

ramar och utan att det har principiell betydelse fattar styrgruppen beslut i 

frågan. 

8.4. Befäl i det gemensamma ledningssystemet kan uppdras att vara 

räddningsledare samt arbetsledare som utgår från ledningssystemets 

uppbyggnad såsom denna beskrivs i ”Dokument Ledningsdoktrin”. 

8.5. De ingående räddningstjänstorganisationerna har genom detta avtal kommit 

överens om att utse samordningsansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) vid 

gemensamt arbete vid räddningsinsats. Förutsättningarna för detta regleras i 

”Dokument Ledningsdoktrin.  
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9. Insatser 

9.1. Parterna ansvarar för den insatspersonal som det gemensamma 

ledningssystemet har till sitt förfogande. 

9.2. Parterna ska gemensamt bära kostnaden för den grundläggande gemensamma 

ledningsorganisationen, även då denna verkar med ledning av pågående 

insatser. För att beräkna kostnaden för en utökad ledningsorganisation 

används ”Dokument Ekonomiska rutiner”. 

9.3. Kostnader för den gemensamma ledningsfunktionen vid händelser som hänför 

sig till en enstaka insats som överstiger den kommunala självrisken debiteras 

berörd kommun.  

9.4. Den räddningstjänstorganisation vari insatsen genomförs ska uppbära 

kostnaderna för räddningsresurser till följd av insatsen. De ingående 

räddningstjänstorganisationerna ska reglera kostnader för bistånd vid insatser 

enligt ”Dokument Ekonomiska rutiner”. 

10. Utbildning 

10.1. Parterna ansvarar för att den personal som verkar i det gemensamma 

ledningssystemet har erforderlig utbildning. 

10.2. Kostnaden för behörighetsgrundande utbildning av egen personal hanteras av 

den egna räddningstjänsten om styrgruppen inte beslutar om annat. Kostnader 

för fortbildning i befattningar i den övergripande ledningen bekostas 

gemensamt. 

10.3. Parterna ansvarar för att definiera utbildningsbehov och att vid behov tillskapa 

utbildningsmöjligheter. 

11. Säkerhetsskydd, höjd beredskap, krig och 

krigsliknande tillstånd 

11.1. Det gemensamma ledningssystemet ska fullgöra sitt uppdrag i händelse av 

krig eller krigsliknande tillstånd samt under höjd beredskap. 

11.2. De parter som bemannar övergripande ledning ska tillse att personal finns 

krigsplacerad för det gemensamma ledningssystemets krigsorganisation. 

11.3. De ingående räddningstjänstorganisationerna ansvarar för krigsplacering av 

egen personal. 

11.4. Viss personal inom det gemensamma ledningssystemet bedöms delta i 

säkerhetskänslig verksamhet enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den 

ingående räddningstjänstorganisationen ansvarar för säkerhetsklassning av 

egen personal. 

11.5. Parterna ska beakta det gemensamma ledningssystemet i sina 

säkerhetsskyddsanalyser. Detta utgör grund för säkerhetsklassning av egen 

personal. 
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12. Behandling av personuppgifter 

12.1. Behandlingen av personuppgifter behöver framgå av ”Dokument 

Ledningsdoktrin”. 

12.2. Parterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

organisationen utför för egen räkning samt som ett led vid utalarmering och 

ledning av räddningsinsatser. 

12.3. Parterna behöver upprätta personuppgiftsbiträdesavtal senast vid driftstart. 

13. Dokumentation och sekretess 

13.1. Ansvar för att upprätta dokumentation från räddningsinsatser tillfaller 

respektive räddningstjänstorganisation i vars geografiska område insatsen 

utförs. Respektive räddningstjänstorganisation är skyldig att bidra med 

upplysningar som är av vikt för dokumentation och uppföljning. Ansvar för 

och förvaring av handlingar, såväl allmänna som sekretessbelagda åligger den 

organisation där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, enligt 2 kap. 3 

§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

13.2. Ansvar för prövning av utlämnande av allmän handling och prövning av 

utlämnande av sekretessbelagd handling åligger den Part där handlingen 

upprättats, inkommit eller förvaras, 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105).   

14. SOS Alarm AB och utalarmering 

14.1. Parterna ska upprätta samverkansavtal med SOS Alarm innehållande 

utlarmning samt utökad räddningsåtgörning med erforderligt antal 

räddningsåtgörare (RÅ). 

14.2. Kostnaderna för avtal med SOS Alarm AB ska bäras av de ingående Parterna.  

15. Benämningar och förkortningar 

15.1. RCH, Räddningschefer ingående i avtalet. Kan vid frånvaro ersättas av en 

tillförordnad (Tf ) eller ställföreträdande RCH. 

15.2. VRC, Vakthavande räddningschef. 

15.3. VB, Vakthavande befäl 

15.4. LC, Ledningscentral  

15.5. RÅ; Operatör tillhandahålls genom samverkansavtal med SOS Alarm. 

16. Avtalstid och ersättning 

16.1. Avtalet träder i kraft 2022-01-01 och gäller i fem (5) år. Avtalet förlängs därefter 

tills vidare. Medlemskap i det gemensamma ledningssystemet gäller från det att 

samverkansavtalet har undertecknats. Uppsägning av avtalet ska upprättas 

skriftligen och vara motparten tillhanda senast 24 månader före önskat slutdatum 

för avtalet för att äga giltighet. Sådan skriftlig uppsägning tillställs samtliga Parter 

enligt detta avtal. 
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16.2. Parter ingående i RäddSam F som tillhandahåller personal, lokaler och teknik ska 

ersättas av de ingående Parterna för dess faktiska kostnader. Detta beskrivs 

ytterligare i ”Dokument Ekonomiska rutiner”. 

16.3. Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt 

SCB per den 1 november två år innan det aktuella budgetåret. 

16.4. Styrgruppen fastställer senast i september en budget för kommande år, en 

planering för de kommande tre åren samt ekonomiska rutiner.  

17. Tvist 

17.1. Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand 

lösas genom förhandlingar mellan parterna. 

17.2. Där parterna ej funnit en lösning enligt ovanstående punkt inom tre månader från 

det att tvisten uppstått ska tvisten avgöras av allmän domstol med Jönköpings 

tingsrätt som första instans. 
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Fristående dokument som hänvisas till i avtalet 

• Budget 

• Ledningsdoktrin  

• Ekonomiska rutiner 
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Sida 1 av 3 
 

Ekonomiska rutiner  

Budgetprocessen  
Senast i september ska styrgruppen fatta beslut kring budgeten för kommande år. 

Beslutsunderlag med ekonomisk sammanställning svarar driftchefen för. Budget samt 

fördelning fastställs vid detta tillfälle. Avgiften faktureras månadsvis genom Höglandets 

räddningstjänstförbund. Regleringen ska ske genom fördelningsnyckeln kronor/invånare.  

Ersättning för övergripande ledning 
De räddningstjänster som bemannar den övergripande ledningen ska fakturera Höglandets 

räddningstjänstförbund för faktiska kostnader. Dessa kostnader ska faktureras månadsvis. 

Ingående kommuner faktureras avgiften för övergripande ledning månadsvis. 

I de fall extrapersonal kallas in för att utöka stab till VRC ska dessa kostnader faktureras till den 

kommun i vars område händelsen inträffat enligt nedan. Om förstärkningen inte avser en 

enskild händelse utan är en förstärkning av det övergripande ledningssystemet i sin helhet 

faktureras detta som en gemensam kostnad. 

Fakturan ställs till:  

Höglandets Räddningstjänstförbund 

RäddSam F 

ZZTHOLJU 

571 80 Nässjö 

Betalningsvillkor är 30 dagar. Elektroniska fakturor är önskvärda 

Ersättning vid räddningshjälp till annan kommun  
Det kommer att uppstå situationer då de ingående organisationerna hjälper varandra med styrkor 

vid insats. Detta ska faktureras direkt mellan kommunerna och ej via Höglandets 

räddningstjänstförbund.  

Justering av ersättningsnivåer sker årligen av Styrgruppen innan maj månads utgång.  

RVR-insatser faktureras av drabbad kommun till Brandskyddsföreningen etc. 

Kommun som utfört uppdraget fakturerar drabbad kommun enligt nedan. Alternativt enligt 

MSB taxan när händelsen går över den drabbade kommunens självrisk. 

Bistånd med vattendykning hanteras enligt lokala rutiner/taxor. 
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Sida 2 av 3 
 

Personal 

Ersättning vid larm 

1:a timme tid per person och timme 450 kr 

Efterföljande tid per person och timme 350 kr 

Efterföljande tid per person och timme från 9:e timmen 450 kr 

Fakturering sker med hel förstatimme och därefter minuträkning.  

För fakturering av insats som överstiger en tid om 150 persontimmar per kommun ska 

fakturering av tid överstigande 150 timmar ske efter de faktiska kostnader (lön + 

personalomkostnader) som förekommit vid insatsen.  

Insats som övergår drabbad kommuns självrisk ska i sin helhet debiteras enligt MSB riktlinjer. 

Som insats räknas tid från bil ut till bil åter station. Kostnad för att upprätthålla egen beredskap 

ersätts inte.  

Fordon 

Per fordon > 3,5 ton för varje påbörjad 8 timmarsperiod 900 kr 

Per fordon < 3,5 ton för varje påbörjad 8 timmarsperiod 400 kr 

Bandvagn för varje påbörjad 8 timmars period, bränsle tillkommer 800 kr 

Materiel (avser per tillfälle) 

Barriär samt läns, gäller per 15 meter 133 kr 

Slang per längd (fakturering sker från slanglängd 15 och uppåt)  90 kr 

Rökskydd, utöver de som är placerade på utryckande enheter, ersätts med: 

Per använd komplett tryckluftsapparat 300 kr 

Per använt luftpaket 50 kr 

Förbrukningsmaterial av typ skum, engångsläns, sorptionsmedel och mat ersätts med faktiska 

kostnader. 

Materiel och utrustning som skadas eller förstörs vid insatser där annan kommun begärt hjälp 

ska ersättas normalt av den kommun som materielen och utrustningen tillhör. I de fall som 

miljön på olycksplatsen eller beslut vid räddningsinsatsen påverkat eller förstört 

materiel/skyddsutrustning på ett extremt sätt skall detta ersättas av den kommun som begärt 

hjälp (t.ex. syra nedfall, beslut att överge begränsningslinje). 
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Sida 3 av 3 
 

Budgetkalkyl övergripande ledning 

Lokal 87 559 kr 

Teknik 775 491 kr 

Drift och administration av LC 1,5 tjänst 1 000 023 kr 

Löner vakthavande räddningschef i beredskap 1 319 224 kr 

Löner LB 3 971 520 kr 

Löner VB i jour 3 228 655 kr 

Oförutsett 800 000 kr 

Summa per år:  11 182 471 kr 

Antal invånare 2020-12-31 796 487 stycken 

Kostnader per invånare:  14,0 kr 

AKI (arbetskostnadsindex) för 2022 1,03 

Uppskattad kostnad per invånare 2022 14,5 kr 

Kostnader som inte ingår i ovanstående kostnader 

• RIL, IL 

• SOS avtal inkl utvecklad räddningsåtgörning 

• Sekundärlicens för Oculus 

• Ersättning från MSB 

Versionshistorik 
Version Typ av uppdatering Beslutat av 

1.0 Utkast  

1.1 Förslag Arbetsgrupp  
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Budgetkalkyl regional insatschef Kronoberg 
 

 
 

 
 

 

 

  

Fördelning organisation

Kommun Befolkning RIL Summa Kr/inv

Värendes 114 263 567 149 567 149 5,0

RÖK 30 714 152 450 152 450 5,0

Ljungby 28 521 141 565 141 565 5,0

Markaryd 10 320 51 224 51 224 5,0

Älmhult 17 651 87 611 87 611 5,0

201 469 1 000 000

Fördelning regional insatsledare

Underlag  

Beredskapskostnad 406918 kr

lönekostnader 273879 kr

Fordon - leasing/avskrivning 200000 kr

Fordon - drift - bränsle underhåll 50000 kr

Radio/tel. licenser 12000 kr

Delsumma 942798 kr

Oförutsett 10% 94280 kr

Summa 1037077 kr
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Till nämnden 
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Bakgrund 
Historiskt 

Lag om skydd mot olyckor, flytt av SRV till MSB, mera fokus på vardagshändelser i 
samhället. Lag extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2006 fokus på 
kommunens övriga möjligheter. 

Händelser

2014 i Västmanland, 2017 Attentat i Stockholm, 2018 i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands 
län samt många stora i hela Sverige bla. Kosta.  

Utredningar

2019 Effektivare räddningstjänst, 2014 Skogsbrand Västmanland, 2014 en Polis 
organisation, 2013 En myndighet för alarmering  

Lagförslag

Lag om skydd mot olyckor 2003:778 med ändringar SFS 2020:882 from 1/1-2021 
(Kommunerna får dock tid till den 1 januari 2022 för att anta nya handlingsprogram och 
uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten)
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Utredningar  
En myndighet för alarmering 

Syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt 
sätt. I uppdraget har ingått att kartlägga samhällets alarmeringstjänst, pröva och föreslå i vilken 
organisationsform verksamheten ska bedrivas.

Slutsats:

Ett förslag var att samlokalisera all alarmering med polisens 7 ledningscentraler mot  SOS 15st. 
Utredningen blev vilande men kommentarer från den ploppar upp lite då och då

Polisens nya organisation 

Ny nationell organisation med följande mål (genomförd)

Effektivare styrning och ledning, Öka antal poliser i lokalpolisområdena, Nationell enhetlighet, 
Enhetliga bedömningar

I RLC tjänstgör dygnet runt tjugotalet RLC-operatörer och befäl, som tillsammans bedömer och 
prioriterar inkommande telefonsamtal och radioanrop, samt leder och planerar större 
händelser inom regionen med hjälp av olika digitala verktyg.
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Utredningar  
Effektivare räddningstjänst 2019

Den kommunala räddningstjänsten är kommunernas ansvar och kommunernas intresse. 
Kommunerna ska också enligt principen om det kommunala självstyret ges frihet att 
utforma sina verksamheter. Samtidigt har staten ett ansvar för säkerhet och likvärdighet i 
hela riket. 

Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten. I ledningssystemet ska det 
ständigt upprätthållas en övergripande ledning av räddningstjänsten. Om flera kommuner 
samverkar för att åstadkomma detta ska ledningen utövas gemensamt för kommunerna. 
Ledning för kommunal räddningstjänstverksamhet upp i de tre beslutsdomänerna 
systemledning, insatsledning och uppgiftsledning för olika nivåer i ledningssystemet.

Staten tittar på att ge ett stimulans medel för igångsättning av systemledning, kan ev. bli ca 
4,5kr/inv.  
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• När det gäller hur kommunerna ska uppnå kravet kan det övervägas om det bör ske genom en tvingande 
reglering för kommunerna att ingå i gemensamma räddningstjänstorganisationer med ny geografisk 
indelning. 

• Det är i den riktning många räddningstjänster i vår omvärld har gått och många kommuner i Sverige har de 
senaste decennierna på eget initiativ gått in i sådan samverkan. En sådan ordning skulle kunna uppnå syftet 
med regleringen på ett effektivt sätt. 

• Vid samverkan bör områdena inte bli för små resursmässigt men inte heller för stora eftersom detta riskerar 
att skapa en distans till de pågående räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa 
avvägningar kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där befolkningstätheten är låg. 

• Det är dock kommunerna själva som bäst kan avgöra hur kravet ska uppfyllas. 

• I de fall kommunerna samverkar för att upprätthålla den övergripande ledningen ska ledningen utövas 
gemensamt. 

• Det innebär att alla ledningsbeslut ska fattas utifrån att ge ett så bra skydd mot olyckor som möjligt i hela 
området för de samverkande kommunerna och organisationerna utan hänsyn till kommungränser. 

• Det innebär också att ledningen måste vara gemensam på hög nivå, med t.ex. en gemensam tjänsteman 
som agerar i räddningschefens ställe. 

Prop 2019/2020:176 
Kapitel 8: Effektivare räddningsinsatser med ökat krav på ledningssystem
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LSO 2003:778 med ändringar SFS 2020:882 samt MSBFS 2021:XX

Regeringens/MSB: 

• Ledningssystemets kapacitet ska vara dimensionerad för att kommunen ska kunna leda de 

räddningsinsatser som kan behöva utföras utifrån de risker för olyckor som framgår av 

handlingsprogrammet för räddningstjänst. 

• Genom ledningssystemet ska kommunen både ha förmåga att hantera flera räddningsinsatser 

samtidigt och ha förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser. 

• Ledningssystemet ska vidare ha beredskap för att leda ytterligare räddningsinsatser.

Lednings uppbyggnad inom räddningstjänst

• Systemledning utövas för att leda räddningstjänstverksamheten på en övergripande nivå. Det 

inbegriper att definiera organisationens roll, sätta ramar för räddningsinsatser samt prioritera 

och fördela resurser till olika insatser medan beredskap upprätthålls för övrig riskbild. 

Systemledningen utövas kontinuerligt i tiden. 

• Insatsledning utövas för att genomföra en räddningsinsats inom de ramar systemledningen 

satt upp. Vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser finns det en beslutsdomän för 

insatsledning per insats. 

• Uppgiftsledning sker för att utföra uppgifter vid en räddningsinsats enligt direktiv från nivån 

insatsledning. 
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Prop 2019/2020:176 
Kapitel 8: Effektivare räddningsinsatser med ökat krav på ledningssystem
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Södertörn och Sörmlandskusten
Ca 720 000 invånare  

Östergötlands län samt Västra 
Sörmlands räddningstjänst
Ca 510 000 invånare  

Jönköping län, Kronoberg län, 
Blekinge län, samt Ydre, Hultsfred, 
Vimmerby samt Västervik kommuner. 
Ca 790 000 invånare  

Södra Kalmars läns kommuner
Ca 180 000 invånare  

Skåne 
En gemensam Regional 
Räddningschef
3 st ledningssystem
NV, NO, Södra
Ca 1 350 000 invånare  

Västra Götaland samt 
Halland
Ca 1 500 000 invånare  

Bergslagen 
Ca 740 000 invånare  

Övergripande ledning utblick  

RSÖS 
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Enskild 
räddningstjänst

Övergripande
ledningssamverkan

Insatsledare/Yttrebefäl

Styrkeledare/arbetsledare

Brandmän

Grundläggande 
förmåga 

Räddningschefer

VRC Vakthavande 
räddningschef

VB Vakthavande befäl

RIL Förstärkt yttre ledning

Utökad förmåga
ledningssystem 

Utökad område/läns förmåga 

Sy
st

em
le

d
n

in
g

Ledningssystem FGKHYVV 1 jan 2022 Samverkan systemledning
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Övergripande 
ledning

Skadeplatsnära 
ledning

Ledningssystem FGKHYVV 1 jan 2022 Samverkan systemledning
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1 st RIL. 
Arbetsplats på någon 

av stationerna i 
området, beredskap i 

hemmet 

5 st IL 
Växjö, Ljungby, (J) 
Markaryd, Älmhult, 
Räddningstjänsten 
östra Kronoberg (B)

Ledningssystem FGKHYVV 1 jan 2022 Samverkan systemledning
Kronoberg
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Arbetsgrupp 
- Avtalsförslag 
- Förslag till ledningsdoktrin

Styrgrupp samtliga RCH 
- Beslut om avtal
- Beslut om ledningsdoktrin

RäddSam F Nuvarande styrning av ÖL
- RCH möte (styrgrupp)
- LC blir en verksamhet i kontoret 
- Personalutskott (bemannande rtj)
- Ekonomihantering, HRF
- Driftchef och LC, Jönköping

RäddSam F 
tillhandahåller:
- VRC
- VB, LB
- LC inkl drift
SOS tillhandahåller:
- OP/RÅ 2 st

Ledningssystem FGKHYVV 1 jan 2022 Samverkan systemledning
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Samarbetsavtal systemledning
• 5år längd och tsv, 2års uppsägning 
• Gemensamt ledningssystem med övergripande ledning
• Kostnaden för övergripande ledning fördelas enl. invånarantal 
• Räddsam F tillhanda håller övergripande ledning
• Gemensam syn på ledning
• Likvärdig ledningsuppbyggnad  
• Gränslöst nyttjande av resurser 
• Räddningscheferna ansvar för att leda systemet och skapa förutsättningar för att det skall 

fungera 
• Förändringar av förmåga skall samrådas med styrgruppen
• Utveckla samarbetet 

Samarbetsavtal regional insatsledare 
• 1 år och tsv, 1 års uppsägning 
• Kostnaden fördelas enl. invånarantal 
• Räddningscheferna ansvar för att skapa förutsättningar för att det skall fungera 

Avtal samverkan systemledning
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Kostnad systemledning

• Kostnaden för den övergripandeledningen i delen av ledningssystemet är 
beräknad till 14,50:- per / kommun och innevånare för år 2022.

• Kostnaden för den länsgemensamma befäls resursen i delen av 
ledningssystemet är beräknad till 5:- per / kommun och innevånare för år 2022.

Avtal samverkan systemledning

33



Förslag till beslut
• att godkänna upprättat förslag till avtal avseende systemledning med 

övergripande ledning vid räddningsinsatser med tillhörande ekonomisk 
kalkyls samt

• att godkänna upprättat förslag till avtal avseende regional insatsledare för 
Kronoberg med tillhörande ekonomisk kalkyl samt

• att uppdra åt räddningschefen att teckna avtalen när slutgiltigt avtal 
föreligger.

Avtal samverkan systemledning
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Teknisk förvaltningen  
Lars Lund   
lars.lund@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Beslut om upphandlingsform av ombyggnad av 
Linneskolan etapp 2  
Ärendenummer TN 2019/35 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att upphandling av ombyggnationen av 
Linneskolan etapp 2 i en totalentreprenad genom samverkansform partnering. 
Upphandlingen består av dels ett fast pris dels ett rörligpris inom ramen för 
samverkansformen partnering. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 112  

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 141  
 
Ärendeberedning 
Utbildningsförvaltningens prognoser är att kommunens elevantal vid 
Linnéskolan (klasserna 7–9) kraftigt kommer att öka. Detta medför att 
nybyggnation och ombyggnation av befintliga lokaler behöver vara färdigställda 
i sin helhet till höstterminen 2024. Projektet Linnéskolan är indelat i två etapper 
där etapp 1 påbörjas under 2021 och etapp 2 under 2022. Etapp 2 omfattar bland 
annat renovering av Linnéskolans befintliga skollokaler som är i ett stort behov 
av åtgärder och anpassning. 
Tekniska förvaltningen föreslår att upphandling av ombyggnationen av 
Linneskolan etapp 2 i en totalentreprenad genom samverkansform partnering. 
Ombyggnationen omfattar bland annat en totalrenovering av befintliga 
byggnader och kommer bitvis vara komplicerad och oförutsägbart var på en 
samverkansentreprenad anses vara den som bästa lösningen för detta projekt. 
Upphandling genom endas ett fastpris i denna entreprenad bedöms medföra 
återkommande diskussioner om vad som ingått i förfrågningsunderlaget eller 
inte med kostnadsdrivande ÄTA1-anspråk som följd.  
 
 

 
1 Ändring, tillägg och avgåendearbete 

35



 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-25  2(2) 

Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
 Upphandlingen av Linnéskolan etapp 2 genomförs i samverkansformen 

partnering. 
 
 
Lars Lund Anders Nyberg 
Fastighetschef Tekniskchef 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Teknisk förvaltningen  
Lars Lund   
lars.lund@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om tilldelningsbeslut för 
tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1  
Ärendenummer TN 2019/35 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktige beslut och antagen lokalförsörjningsplan har 
Tekniska nämnden har genomfört upphandling av tillbyggnad för Linnéskolan 
etapp 1.  
Kommunfullmäktig har i sitt beslut gett tekniska nämnden i uppdrag att påbörja 
upphandling av entreprenör. 
Upphandlingen är gjord inom ramen för LOU och avser en totalentreprenad. 
Genom konkurrensutsättningen har två anbud inkommit och utvärderingen har 
skett med utgångspunkten lägsta pris. 
Tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart till höstterminens start 
2022.  
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, §77 

 Lokalresursplan 2021 plan 2022–2032 
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Ärendeberedning 
Fastighetsavdelning tillsammans med upphandlingsavdelningen har gått igenom 
inkomna anbud och finner att entreprenör två vinner. Utvärderingen var på 
lägstapris och inga reservationer fick förekomma. Priset stämde bra med 
förkalkylen. 
Jämförelse av inkomna anbud: 

 Förkalkyl Entreprenör 1 Entreprenör 2 

Anbud 200 000 000 
 

208 612 000 
 

188 230 000 
 

Oförutsett 22 500 000 
 

21 500 000 21 500 000 

Byggherrekostnad 42 500 000 42 470 000 42 470 000 
 

Konst, invigning 2 800 000 
 

2 800 000 2 800 000 

Summa 267 800 000 275 382 000 255 000 000 

 
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
 Tilldela entreprenaden för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1, till det 

vinnande anbud och lägst pris som lämnats av entreprenör 2. 
 
Lars Lund  
Fastighetschef  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
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Teknisk förvaltning 
Kristin Täljsten   
kristin.taljsten@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Uppdrag om översyn av VA-taxa  
Ärendenummer TN Ärendenummer 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen har visat att VA-verksamheten 
har ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
 
Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och 
brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla VA-anläggningar,  
t. ex vattenverk och reningsverk) behöver höjas för att finansiera framtida inve-
steringar och löpande drift inom VA-verksamheten.  
 
Anläggningstaxa behöver fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 
2023 med i genomsnitt 33 %.  
 
Intäkterna från brukningstaxan behöver fr. o. m 2022 höjas med i 38 %, 12 % in-
för 2023 och 5 % inför 2024.  
 
Den nya taxan baseras på Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges VA-
organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.     
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 

 Utredning om översyn av VA-taxan daterad 2021-04-14  
 
Ärendebeskrivning 
Under 2020 och 2021 har en utredning av VA verksamhetens framtida kostnader 
genomförts i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och deras finan-
siering via VA taxan.  
 
VA huvudmannen (Älmhults kommun) ansvarar för att kraven i vattentjänstla-
gen efterlevs. Kommunfullmäktige beslutar om taxor. Taxorna ska fördela de 
nödvändiga kostnaderna som krävs för att driva den allmänna anläggningen på 
ett rättvist och skäligt sätt. Kommunfullmäktige ansvarar för att kostnaderna för-
delas rättvist och skäligt till de som är avgiftsskyldiga. Balans- och resultaträk-
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ning ska finnas separat för VA. Den ska uppfylla kraven för redovisningsregle-
mentet och god redovisningssed (Huvudmannens ansvar).  
 
Utredningen har visat att VA-verksamheten har ett upparbetat underskott som 
enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-årsperiod. Underskottet kan härle-
das till att stora investeringar har gjorts på VA sidan under flera år vilket kraftigt 
har ökat kapitaltjänstkostnaderna. En annan parameter är att kostnaderna för att 
bygga ut nya bostadsområden inte har matchat intäkterna av anläggningsavgif-
terna i befintlig VA-taxa. Avgifterna i VA-taxan har i genomsnitt täckt 50 % av 
utbyggnadskostnaden.   
 
För att återställa underskottet och tillse att framtida investeringar och löpande 
driftskostnader kan finansieras framöver visar utredningen att VA-taxan behöver 
höjas i flera steg. Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bo-
stadsområden) och brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla 
VA-anläggningar, t. ex vattenverk och reningsverk) behöver höjas.  
 
För att uppnå 100 % kostnadstäckning vid utbyggnad av nya detaljplaner behö-
ver anläggningstaxa fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 
2023 höjas med i genomsnitt 33 %. Inför höjning 2023 ska en avstämning och 
eventuell justering av höjningen ske.  
 
För att finansiera framtida investeringar av vattenverk, reningsverk och dylikt 
samt finansiera löpande drift och underhåll av VA-anläggningar behöver intäk-
terna från brukningstaxan höjas med 38 % inför år 2022, 12 % inför 2023 och 5 
% inför 2024. Inför varje höjning 2023 och 2024 ska en avstämning och eventu-
ell justering av höjningen ske. 
 
Befintlig VA-taxa följer inte Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges 
VA-organisationer) basförslag på hur en VA-taxa ska utformas. Befintlig VA-
taxa är inte juridiskt prövad vilket gör handläggningen svår eftersom vi inte kan 
jämföra oss med andra kommuner eller med fastställda beslut där VA-taxan har 
prövats juridiskt. Det nya taxeförslaget har därför baserats på att Älmhults kom-
mun ska övergå till Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa.   
 
För att kunna fatta beslut om ny VA-taxa 2022 behöver tekniska förvaltningen 
arbeta fram en ny taxekonstruktion med taxeföreskrifter i enlighet med Svenskt 
Vattens basförslag. För att få VA-ekonomin i balans så behöver VA-taxan höjas 
enligt vad som redovisats ovan. 

  

40



 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-07  3(4) 

 
Om kommunfullmäktige i november 2021 beslutar om en ny taxeföreskrift som 
utgår från svenskt vattens basförslag och rapport om översyn av VA-taxa kom-
mer kostnaderna för kommunens nämnder preliminärt att öka enligt följande:  
- Socialnämnden 267 504 kr  
- Utbildningsnämnden 472 046 kr 
- Kultur- och fritidsnämnden 73 823 kr 
- Tekniska nämnden 1 153 706 kr för avgifter kopplade till dagvattenhantering 

samt 77 833 kr ökad VA-avgift för fastigheter där tekniska nämnden bedri-
ver verksamhet.  
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram taxeföreskrifter i enlighet med 

Svenskt Vattens basförslag och att taxan höjs i enlighet med vad som föreslås 
i rapporten om översyn av VA-taxa. Förslag till taxeföreskrifter ska redovisas 
för tekniska nämnden i september 2021. 

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2022. 
 
 
Kristin Täljsten Anders Nyberg 
VA-chef Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VA-chef 
För kännedom 
Budgetberedningen
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
EnviDan har fått i uppdrag att se över VA taxan för Älmhults kommun. Uppdraget har delats upp i 
fyra delar: 

1. Analys och hantering av befintlig balansräkning för VA med fondering och ackumulerade 
resultat 

2. Långsiktig ekonomisk prognos för att analysera behovet av intäkter och finansiering av de 
nödvändiga kostnaderna 

3. Analys av anläggningstaxans kostnadstäckningsgrad och anpassning till Svenskt Vattens 
basförslag 

4. Anpassning av brukningstaxan till Svenskt Vattens basförslag samt justering av 
avgiftsnivåerna för att justera upparbetat underskott och för att möta framtida kostnader. 

Syftet med denna rapport är att redogöra för arbetet med de olika momenten samt förslag till 
avgiftsparametrar inför ny VA taxa.  

1.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, reglerar VA 
förhållandet mellan fastighetsägare inom verksamhetsområde och huvudmannen. Arbetet med de 
olika moment som beskrivs i denna rapport har utgått ifrån de krav och möjligheter som lagen 
reglerar. En redogörelse för vilka parametrar som har påverkat arbetet beskrivs under respektive 
moment. 

2. Analys av balansräkning för VA 
Enligt § 50 i vattentjänstlagen är huvudmannen för VA skyldig att upprätta en balans- och 
resultaträkning för VA-verksamheten: 

”En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se 
till 

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- 
och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur 
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och 

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.” 

Den ekonomiska redovisningen i en kommunal förvaltning styrs av Kommunallagen och Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR).  Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för 
Kommunal redovisning (RKR) utfärdar rekommendationer som kompletterar lagstiftningen. RKR hade 
år 2006 följande motivering till varför anläggningsavgifter bör periodiseras: 

”Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka direkta kostnader som huvudmannen har för 
att ansluta en ny abonnent (normalt en ringa del av anläggningsavgiften) skall matchas mot dessa 
kostnader och följaktligen intäkts föras direkt. Den andra delen (normalt huvuddelen av 
anläggningsavgiften), vilken syftar till att bidra med finansiering av nya anläggningstillgångar, 
skall däremot periodiseras och behandlas som en förutbetald kostnad, då det är uppenbart att det 
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är frågan om en prestation som inte fullgjorts i sin helhet. För att uppnå matchning skall denna del 
av anläggningsavgiften succesivt intäkts föras i samma takt som avskrivningar görs på den 
investering som anläggningsavgiften bidragit till att finansiera.”1 

Från och med 2020 har RKR gett ut en ny rekommendation enligt följande: 

”I den mån verksamhetens avgiftsuttag uttryckligen regleras av självkostnadsprincipen och 
avgiftsuttaget överskrider självkostnaden, ska intäkten minskas och överuttaget bokföras som en 
förutbetald intäkt. Detta innebär också att s.k. anslutnings/anläggningsavgifter ska betraktas som 
lån från abonnenterna, som tas i syfte att finansiera verksamhetens tillgångar. Dessa 
anslutnings/anläggningsavgifter ska därför redovisas som skuld i balansräkningen och sedan 
succesivt intäktsföras i takt med att tillgångarna förbrukas. Skulden intäktsförs lämpligen i takt 
med den bedömda genomsnittliga nyttjandeperiod som beräknats.” 2 

Balansräkningen för VA i Älmhults kommun har analyserats tillsammans med ekonomiavdelningen. 
Sedan bokslutet för år 2020 har redovisningsprincipen för inbetalda anläggningsavgifter förändrats 
för att följa RKR:s rekommendationer, vilket påverkar det årliga resultatet bakåt i tiden och 
behovet av höjning av de totala intäkterna från brukningsavgifter framöver. Ekonomiavdelningen i 
Älmhult har dokumenterat den förändrade hanteringen i detalj i dokumentet ”Anvisning Redovisning 
VA-verksamheten” samt korrigerat balansräkningen för 2020 utifrån gällande rekommendationer.  
Konsekvensen av förändringen för driftsekonomin redovisas nedan under avsnitt 3. 

3. Långsiktig ekonomisk prognos 2021–2025 

3.1 Nödvändiga kostnader 
Enligt vattentjänstlagen får avgifterna inte överstiga de nödvändiga kostnader som krävs för att 
driva och ordna med den allmänna anläggningen. Medel får avsättas till en investeringsfond om vissa 
kriterier är uppfyllda. § 30 lyder: 

”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva den allmänna Va-anläggningen.  

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 

1. det finns en fastställd investeringsplan 
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd 
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och  
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av 

avsättningens storlek.” 

Om intäkterna från avgifter är högre än vad de nödvändiga kostnaderna kräver, då har ett överuttag 
gjorts från abonnenterna. Om kostnaderna är högre än intäkterna, då har verksamheten genererat 
ett underskott. Verksamheten är då underfinansierad. VA verksamheten kan antingen finansieras 
helt med avgifter, med skattemedel eller med medel från andra vinstdrivande verksamheter. 
Avgifterna från VA kollektivet får inte finansiera något annat än de nödvändiga kostnader som krävs 
för att ordna med och driva den allmänna anläggningen.  

 
1 Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av självkostnadsprincipen, Rådet för kommunal redovisning 
2006, sid 25. 
2 Rekommendation R2, Intäkter, november 2019, bilaga 3 sid. 14 
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Enligt propositionen till LAV ska både överuttag och underskott justeras inom tre år. Underskott 
regleras genom ett motsvarande överuttag. Upparbetade underskott som är mer än tre år gamla 
anses vara finansierade på annat sätt än via avgifter, d v s skattefinansierade, om inget annat 
framgår vid fastställandet av respektive års bokslut. Syftet med generationsprincipen i 3-årsregeln 
är att varje generation av brukare ska finansiera de resurser / kostnader som de är med och 
förbrukar. Det är alltså viktigt att hantera intäkter och kostnader främst enligt rådande 
redovisningslagar, rekommendationer och god redovisningssed, men även utifrån 
generationsprincipen för att även uppfylla vattentjänstlagens krav. Om en generation av brukare 
belastas med avgifter för kostnader som avser framtida kostnader eller kostnader som skulle 
belastat tidigare generationer, då blir inte kostnaderna rättvist och skäligt fördelade.  

Ett överuttag av avgifter får enligt 30§ st. 2 avsättas till en investeringsfond för nyinvesteringar som 
kommer alla i kollektivet till godo om det handlar om en specifik investering där det finns en finns 
en fastställd plan, beräknade kostnader och en plan som visar när medlen ska tas i anspråk. 
Reinvesteringar, d v s, ersättning av redan befintliga investeringar är dock inte sådana 
nyinvesteringar som § 30 avser.  
 
2018-02-26 fattades ett beslut om att medel skulle avsättas till investeringsfond avseende 
upprustning av ett befintligt vattenverk. Det är tveksamt om en sådan avsättning uppfyller kraven i 
vattentjänstlagen, enligt ovan. Det finns inget i beslutet som beskriver hur dessa medel ska 
avsättas. Det framgår inte heller om det var bruknings- eller anläggningstaxan som skulle höjas. 
Eftersom avsättning till investeringsfond ska komma hela kollektivet tillgodo bör även det förhöjda 
avgiftsuttaget belasta hela kollektivet, d v s som ett överuttag via brukningstaxan.  
Genom att förändra redovisningsprincipen för anläggningsavgifter, har tidigare avsättning till 
investeringsfond istället redovisats som förinbetalda anläggningsavgifter i bokslutet för år 2020. I 
balansräkningen finns endast fonderade medel för Delary kvar som en avsättning till 
investeringsfond. I den fleråriga prognosen som redovisas i 3.3 nedan har den avsättningen 
analyserats som ett överuttag som kvittats mot det upparbetade underskottet, vilket är en 
konsekvens av den förändrade hanteringen av inbetalda anläggningsavgifter.  

3.2 Selvkost 
För att kartlägga behovet av framtida intäkter och finaniering har en långsiktig prognos tagits fram 
med hjälp av EnviDans verktyg Selvkost. Konsekvensen av justeringen av de historiskt inbetalda 
anläggningsavgifterna och balansräkningen för år 2020 är att VA verksamheten inför år 2021 har ett 
upparbetat underskott att hantera. Underskottet består av 14 mkr i upparbetat underskott och 9,5 
kr i överuttag som avsatts till investeringsfond. I Selvkost har dessa poster hanterats som ett 
upparbetat underskott motsvarande 4,5 mkr.  

Eftersom brukningsavgifterna inte höjts inför år 2021 är driften för år 2021 underfinansierad med 
11,8 mkr, vilket motsvarar 30 % av de budgeterade intäkterna från brukningsavgifter. För att justera 
det upparbetade underskottet från år 2020 samt för att möta de framtida kostnaderna, bör därför 
de totala intäkterna från brukningsavgifter höjas. 

3.2.1  Förutsättningar för analysen 
Älmhults kommun tillämpar SKR:s internränta för VA. För år 2021 beräknas den genomsnittliga 
räntesatsen vara 1,25 %. År 2022 och under kommande år har 1,0 % använts som kalkylränta. Befintliga 
lönekostnader har räknats upp utifrån bokslutet för år 2020 med 3 % och övriga befintliga kostnader 
har räknats upp med 1,5 %.  En prognos har sedan arbetats fram för åren 2022–2025 tillsammans med 
Älmhults kommun.  Den totala utgiften för planerade investeringar under åren 2022–2025 uppgår till 
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335 mkr och de framtida, förväntade nya anläggningsavgifterna uppgår till 72 mkr. 
Anläggningsavgifterna periodiseras under 33 år. 

Beräkningarna för framtida anläggningsavgifter baseras på nuvarande taxa. Om beslut fattas att 
justera kostnadstäckningsgraden i anläggningstaxan, bör en ny analys göras för år 2023 och framåt 
för att på sikt synkronisera hur förändringarna i balansräkningen, brukningstaxan och 
anläggningstaxan påverkar den totala ekonomin framöver.  

3.2.2 Resultat av analysen, underskott och kostnadsökning finansieras med avgifter 
För att jämna ut konsekvenserna av förändringen av balansräkningen har det upparbetade resultatet 
justerats under 4 år. Se tabell 1nedan. 

 
Tabell 1. Långsiktig ekonomisk prognos år 2020–2025 där upparbetat underskott justeras inom 4 år. 

För att möta de framtida nödvändiga kostnaderna och för att justera en del av det upparbetade 
underskottet bör brukningsavgifterna inbringa 55 000 tkr år 2022, vilket innebär en höjning med 15 
mkr, eller 38 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 
2021. De totala intäkterna från brukningsavgifter bör därefter höjas med ytterligare 12 % år 2023 
och 5 % år 2024 för att återställa det upparbetade underskottet inom 4 år.  

Diagrammen nedan visar framtida resultat per år och framtida ackumulerat resultat med och utan 
föreslagna höjningar av de totala intäkterna från brukningsavgifter  
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Diagram 1. Det upparbetade underskottet justeras inom 4 år med föreslagna höjningar av de totala brukningsavgifterna. 

 
Diagram 2. Resultat per år som krävs för att justera det upparbetade underskottet inom 4 år samt för att möta de framtida 
nödvändiga kostnaderna.  

3.2.3 Resultat av analysen, underskott finansieras med skattemedel 
VA-verksamheten kan finansieras med skattemedel. Tabellen nedan visar behovet av total intäkt 
från brukningsavgifter år 2022 om det upparbetade resultatet för 2020 (- 4,5 mkr) och det 
prognostiserade underskottet för år 2021 (-11,8 mkr) finansieras med ett kommunbidrag som 
motsvarar 16,3 mkr (4,5 + 11,8 mkr). I ett sådant alternativ behöver de totala intäkterna från 
brukningsavgifter höjas med 29 % eller 11,8 mkr för att få balans mellan intäkter och kostnader. 
Inför år 2023 behöver intäkterna höjas med ytterligare 6 % och inför år 2024 med 7 %. 
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Tabell 2. Långsiktig ekonomisk prognos år 2020–2025 om det ackumulerade underskottet år 2020 och det prognostiserade 
underskottet år 2021 finansieras med skattemedel istället för avgifter.  

4. Finansiering av VA verksamheten, VA taxan 

4.1 Paragrafer som generellt styr taxearbetet 
Syftet med taxearbetet är att fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt till 
de som är avgiftsskyldiga. Några paragrafer i vattentjänstlagen påverkar direkt taxearbetet. 

4.1.1 § 6 
§6 reglerar när huvudmannen är skyldig att ordna med en anslutning till den allmänna anläggningen. 
Den lyder som följer: 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning” 

Kommunen är med andra ord skyldig att ordna med anslutningar till den allmänna VA anläggningen 
om det både finns ett behov av vattentjänster och om den samlade bebyggelsen utgör ett större 
sammanhang. Omvänt reglerar paragrafen också när kommunen inte skall ordna med en allmän 
anläggning, d v s när det inte finns något behov eller större sammanhang. Paragrafen styr på så sätt 
när kommunen är skyldig eller inte skyldig att investera i nya anslutningar och är på så sätt 
kostnadsdrivande. När kravet på behov och ett större sammanhang är uppfyllt enligt § 6 samt när 

Alla vattentjänster Älmhult 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brukningsavgift 39 458 006 40 000 000 51 689 671 54 697 008 58 609 395 61 649 630

Årlig förändring: 1 % 29 % 6 % 7 % 5 %

Övriga intäkter 1 683 106 1 614 000 1 638 210 1 662 783 1 687 725 1 713 041
Direkta intäkter 41 141 111 41 614 000 53 327 881 56 359 791 60 297 120 63 362 670

4 Kostnader/utgifter 3 442 679 2 700 000 2 740 500 2 781 608 2 823 332 2 865 682
5 Kostnader för arbetskraft 12 919 361 12 249 000 12 616 470 12 994 964 13 384 813 13 786 357
6 Övriga verksamhetskostnader 16 672 997 17 824 000 18 091 360 18 362 730 18 638 171 18 917 744
7 Övriga verksamhetskostnader, utan avskrivningar 4 443 087 4 202 000 4 265 030 4 329 005 4 393 941 4 459 850
8 Övriga intäkter och kostnader, utan räntor 4 184 346 938 259 0 0 0 0

Totala kostnader utan avskrivningar och räntor 41 662 470 37 913 259 37 713 360 38 468 307 39 240 257 40 029 633
Avskrivningskostnad - historiska avskrivningar 12 428 298 12 397 911 11 538 198 11 144 970 11 100 845 11 014 457
Avskrivningskostnad - framtida investeringer 0 777 423 2 361 866 4 303 909 6 693 899 8 404 805
Periodiserade historiska anläggningsavgifter -1 440 885 -1 436 948 -1 436 948 -1 436 948 -1 440 885 -1 436 948
Framtida anläggningsavgifter 0 0 -178 031 -680 388 -1 227 512 -1 818 646
Räntor - historiska avskrivningar 0 3 889 918 2 475 067 2 361 651 2 250 422 2 139 845
Räntor - framtida investeringer 0 490 827 1 068 151 1 895 348 2 815 639 3 559 545
Räntor - historiska anläggningsavgifter 0 -609 275 -391 814 -377 444 -363 055 -348 666
Räntor - framtida anläggningsavgifter 0 0 -57 420 -218 623 -389 138 -569 607

Avskrivningar och räntor 12 429 402 15 509 856 15 614 521 17 891 484 21 056 863 23 333 038
Totala kostnader 54 091 872 53 423 115 53 327 881 56 359 791 60 297 120 63 362 670

Underlag avgifter 52 408 766 51 809 115 51 689 671 54 697 008 58 609 395 61 649 630
Resultat -12 950 761 4 500 253 -0 0 0 -0

Upparbetat resultat IB 8 483 761 -4 467 000 0 0 0 0
+/- Resultat -12 950 761 4 500 253 -0 0 0 -0
Räntor på fond 0 -33 253 0 0 0 0

Upparbetat resultat UB -4 467 000 0 0 0 0 0
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verksamhetsområde inrättats, reglerar vattentjänstlagen relationen mellan huvudmannen och 
fastighetsägarna.  

4.1.2 §30 
Beskrivs i 3.1 ovan. 

4.1.3 §31, 1 st 
”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist.” 

Arbetet med va-taxan handlar om att fördela kostnader till de avgiftsskyldiga, inte om att 
bestämma ett pris. 

4.1.4 § 27 
Enligt § 27 i vattentjänstlagen är även den som ansvarar för allmän platsmark avgiftsskyldig: 

”Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift 
för en allmän VA-anläggning, om 

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön.  

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att 
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som 
är avgiftsskyldig om detta.”  

4.2 Vattentjänster 
Det finns fyra vattentjänster som regleras i vattentjänstlagen och som förkortas enligt följande: 

· V Vatten 
· S Spillvatten 
· Df Dagvatten fastighet 
· Dg Dagvatten gata 

4.3 Svenskt Vattens basförslag, publikation P96 
På uppdrag av Älmhults kommun har både anläggnings- och brukningstaxan anpassats till Svenskt 
Vattens basförslag, enligt publikation P96. I basförslaget fördelas de nödvändiga kostnaderna utifrån 
både kostnad och nytta av att anslutas till eller av att vara ansluten till den allmänna VA 
anläggningen. Fördelen med att tillämpa basförslaget är att taxekonstruktionen är juridiskt prövad 
och anses därför fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. För Älmhults 
kommun innebär en anpassning till basförslaget att resonemangen kring nyttan av att ha en 
anslutning till den allmänna anläggningen värderas på samma sätt i både anläggnings- och 
brukningstaxan, till skillnad från den gällande taxan. Anläggningstaxan får en avgiftsparameter till 
för att fördela kostnaderna mer rättvist och dessutom införs en avgift för allmän platsmarkhållare, 
så som vattentjänstlagen kräver.  

Svenskt Vatten har arbetat fram ett nytt förslag till normaltaxa, publikation P120, som varit ute på 
remiss under 2020–2021. Remissvaren bearbetas fortfarande och något nytt förslag till normaltaxa 
har ännu inte publicerats. Remissversionen är endast ett arbetsmaterial och får enligt Svenskt 
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Vatten inte åberopas. Förslaget till ny normaltaxa är till största delen likt basförslaget, men med en 
separat avgift för dagvatten samt en justerad taxa för fastigheter som ingår i 
gemensamhetsanläggningar. Det finns dock inget i juridisk praxis som visar att det befintliga 
basförslaget inte är juridiskt hållbart. Därför rekommenderar EnviDan att Svenskt Vattens basförslag 
i publikation P96 används i förslaget till ny VA taxa för Älmhults kommun. Inför formuleringen av 
taxeföreskrifterna bör en diskussion föras om några av de förslag till förändringar som föreslås i det 
nya förslaget till normaltaxa ska tas med i föreskrifterna.  

4.3.1 Fastighetskategorier 
Basförslaget delar in fastigheter i olika kategorier: 

· Bostadsfastighet 

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. Exempel på byggnader där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, 
och som därmed jämställs med bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, 
förvaltning, utställningslokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och sporthallar. 

· Annan fastighet 

Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten 
till den allmänna anläggningen för kategorin annan fastighet är beroende av tomtytan, inte 
lokalytan. 

· Obebyggd fastighet 

Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande. 

· Allmän platsmark 

Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.  

4.3.2 Svenskt Vattens förslag till anläggningstaxa 
Basförslaget har fyra avgiftsparametrar för bostadsfastigheter: 

· Servisavgift  

En kostnadsrelaterad avgiftsparameter som avser att spegla den genomsnittliga kostnaden för att 
anlägga en uppsättning serviser. Servisavgiften är densamma för alla fastigheter men reduktion ges 
för de vattentjänster som inte ansluts. 

· Förbindelsepunktsavgift 

En nyttorelaterad avgiftsparameter som avser att värdera nyttan av att ha en servis och 
förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är densamma för alla fastigheter men reduktion ges för de 
vattentjänster som inte ansluts.  

· Lägenhetsavgift 

En nyttorelaterad avgiftsparameter som värderar hur en fastighet nyttjas. Ju fler bostadsenheter 
eller ju större lokaler som nyttjas på fastigheten, desto större anses nyttan vara och desto fler 
lägenhetsavgifter debiteras. Lägenhetsavgiften finfördelar nyttan individuellt per fastighet till 
skillnad från förbindelsepunktsavgiften. Reduktion ges för de vattentjänster som inte ansluts. 
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· Tomtyteavgift 

En kostnadsrelaterad avgiftsparameter som fördelar högre kostnader till de fastigheter som orsakar 
högre kostnader. Generellt sett orsakar större fastigheter längre ledningsdragning förbi 
fastigheterna, vilket innebär att de orsakar högre kostnader. Och tvärtom. Mindre fastigheter 
orsakar, generellt sett, kortare ledningsdragning och orsakar därför lägre kostnader än de större 
fastigheterna. Tomtyteavgiften finfördelar kostnaderna som fastigheterna orsakar individuellt per 
fastighet till skillnad från servisavgiften. Reduktion ges för de vattentjänster som inte ansluts. 

För att inte tomtyteavgiften ska bli alltför betungande får inte den totala tomtyteavgiften för en 
fastighet överstiga summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift.  

· Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare debiteras som en avgift per m2. 

4.3.3 Svenskt Vattens förslag till brukningstaxa  
Basförslaget har tre avgiftsparametrar för bebyggda fastigheter: 

· En fast avgift per fastighet och år 

Avgiften är densamma för alla fastigheter. Reduktion ges för de vattentjänster som inte nyttjas. 

· En avgift per lägenhet 

Avgiften är, liksom i anläggningstaxan, en nyttoparameter som värderar hur en fastighet nyttjas. Ju 
fler bostadsenheter eller ju större lokaler som nyttjas på fastigheten, desto fler lägenhetsavgifter 
debiteras. Reduktion ges för de vattentjänster som inte nyttjas. 

· En avgift per m3 levererat vatten. 
· Dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare debiteras, liksom i anläggningstaxan, som en 

avgift per m2. 

4.4 Konsekvenser, jämförelse av typhus  
Svenskt Vatten sammanställer statistik från Sveriges kommuner och deras VA taxor. Två typhus som 
jämförs mellan kommunerna i statistiken är: 

· Typhus A 

Ett bostadshus med en lägenhet och 800 m2 tomt som förbrukar 150 m3 vatten om året.  

· Typhus B 

Ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomt som förbrukar 2000 m3 vatten om året. 

Konsekvenserna för dessa typhus kommer att redovisas i tabellform nedan i analysen då gällande 
taxa jämförs med förslag till ny taxa.  
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5. Analys av anläggningstaxan samt anpassning till Svenskt Vattens 
basförslag 

Det finns ett krav i vattentjänstlagen som påverkar beräkningen av anläggningsavgifterna och som 
regleras i §32: 

”Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare 
inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-
anläggningen.” 

Anläggningsavgifterna får, generellt och totalt sett, således helt finansiera de kostnader som 
orsakas av att kommunen efterlever kraven i § 6, men inte mer. Vid beslut om anläggnings- och 
brukningstaxa bör kostnadstäckningsgraden i anläggningstaxan beaktas för att motivera att 
abonnenterna belastas med avgifter enligt vad som är rättvist och skäligt. En analys av gällande 
anläggningstaxas kostnadstäckning har levererats tidigare från EnviDan AB, se ”PM analys av 
anläggningstaxa Älmhults kommun” daterat 2020-04-06. 

5.1 Förändring av taxekonstruktion 
Konstruktionen av den gällande anläggningstaxan i Älmhults kommun följer Svenskt Vattens 
alternativförslag ”Alt A I” till anläggningstaxa, där en kombinerad avgift tas ut för servisledningar 
och förbindelsepunkter. I basförslaget debiteras istället både en servisavgift och en 
förbindelsepunktsavgift till de anslutande fastigheterna, vilket ger en större möjlighet till att 
finfördela kostnaderna på ett mer rättvis och skäligt sätt. En anpassning till basförslaget underlättar 
dessutom jämförelser med andra kommuner som tillämpar basförslaget.  
 
Det saknas en avgift i gällande anläggningstaxa för allmän platsmark. Förslaget till ny 
anläggningstaxa innehåller en sådan avgift.  

5.2 Beräkningsunderlag 
Inför beräkningen av förslag till ny anläggningstaxa har 4 nya utbyggnadsområden analyserats utifrån 
kalkyler som Älmhults kommun tagit fram. Det är Kattesjön E2 (5 fgh, 28 lgh), Västra Bökhult E2 (43 
fgh, 214 lgh), Vena Handelsområde (4 fgh, 342 lgh) och Furulund E1-E2 (129 fgh, 647 lgh). Dessutom 
har 3 områden med förtätningar tagits med i beräkningarna vid Vita korset, Gunnar Gröpe, Gladan, 
Hagahem och Plåtslagaren. Total investeringsutgift uppgår till 97 885 tkr.  

Kostnaden per lägenhet och område framgår av diagrammet nedan: 
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Diagram 3. Genomsnittlig investeringsutgift per lägenhet och område. 

Investeringsutgift per lägenhet och område varierar både uppåt och nedåt jämfört med den   
genomsnittliga investeringsutgiften per lägenhet för hela beräkningsunderlaget. EnviDan har inte 
analyserat om det finns särförhållanden i områdena som kräver att särtaxa ska utredas för något 
område. 

5.3 Kostnadstäckningsgrad gällande taxa 
Gällande taxas kostnadstäckningsgrad för områdena i diagrammet ovan är med befintligt underlag 
50 %, inklusive förtätningsområdena. Total intäkt med gällande anläggningstaxa för områdena i 
beräkningsunderlaget är 49,2 mkr. 

 
Diagram 4. Intäkt från gällande taxa i förhållande till investeringsutgift per område.  
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Om anläggningsavgifterna inte finansierar kostnaden för att ordna med nya anslutningar, innebär 
det att den förlorade kostnadstäckningen istället finansieras av brukningsavgifter från redan 
anslutna fastigheter, förutsatt att det inte är aktuellt med någon skattefinansiering. Med analyserat 
underlag innebär det att 48 700 tkr av de investeringar som krävs för att ansluta de nya 
verksamhetsområdena med befintlig anläggningstaxa kommer att finansieras av brukningsavgifter 
från befintligt VA kollektiv som redan har betalat sina anslutningar.  

5.4 Höjning i två steg 
För att uppnå full kostnadstäckning med bearbetat underlag krävs en generell höjning av intäkterna 
från anläggningsavgifterna med 100 %. Enligt praxis får anläggningstaxan inte höjas alltför mycket i 
ett steg mellan enskilda år. Det är dock inte tydligt hur stor höjning som är orimlig. Tillsammans 
med Älmhults kommun har ett förslag tagits fram där anläggningstaxan höjs i två steg för att närma 
sig full kostnadstäckningsgrad. I förslaget som redovisas nedan höjs avgiften med ungefär samma 
belopp i de båda stegen för både en villa och ett flerbostadshus med 15 lägenheter. 

5.4.1 Steg 1 

 
Tabell 3. Förslag till anläggningstaxa för bostadsfastighet enligt Svenskt Vattens basförslag i ett första steg. 

 
Tabell 4. Avgift för allmän platsmarkhållare i ett första steg. 

Eftersom konstruktionen av anläggningstaxan och avgifterna per vattentjänst förändras, får både 
förändringen och den generella höjningen av kostnadstäckningsgraden olika konsekvenser för olika 
typer av fastigheter.  

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 43 500 kr 54 375 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 43 500 kr/fgh 54 375 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Avgift per lägenhet 28 363 kr/lgh 35 454 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 38,45 kr/m² 48,06 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 15 225 kr/fgh 19 031 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Allmän plats 30 kr/m² 36,95 kr/m²
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Tabell 5. Konsekvenser per typhus till följd av förändrad taxekonstruktion. 

5.4.2 Steg 2  

 
Tabell 6. Förslag till anläggningstaxa för bostadsfastighet enligt Svenskt Vattens basförslag i ett andra steg. 

 
Tabell 7. Avgift för allmän platsmarkhållare i ett andra steg. 

Jämförelse gällande taxa 2021 och föreslagen anläggningstaxa, steg 1
Nuvarande taxa (kr inkl moms) Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 123 685 102 180 62 963 74 771 182 654 148 842 76 546 102 202
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 132 435 109 180 65 588 79 146 192 266 156 532 79 430 107 008
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 176 185 144 180 78 713 101 021 240 329 194 982 93 849 131 039
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 177 370 148 360 91 838 114 543 288 391 233 432 108 267 155 071
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 177 370 148 360 104 926 114 543 288 408 236 164 122 686 165 954
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 460 263 371 442 163 936 243 060 679 006 545 924 225 452 350 378
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 445 056 359 277 159 374 235 457 617 088 496 389 206 876 319 419
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 982 969 789 607 320 748 504 413 1 298 450 1 041 479 411 285 660 100
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 121 498 100 430 62 307 73 678 180 251 146 919 75 825 101 000

Förändring mot gällande taxa Förändring i kr inkl moms
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 48% 46% 22% 37% 58 969 46 662 13 583 27 431
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 45% 43% 21% 35% 59 831 47 352 13 842 27 862
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 36% 35% 19% 30% 64 144 50 802 15 136 30 018
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 63% 57% 18% 35% 111 021 85 071 16 429 40 528
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 63% 59% 17% 45% 111 038 87 803 17 760 51 411
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 48% 47% 38% 44% 218 744 174 482 61 516 107 318
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 39% 38% 30% 36% 172 031 137 112 47 502 83 962
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 32% 32% 28% 31% 315 481 251 872 90 537 155 687
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 48% 46% 22% 37% 58 753 46 489 13 518 27 323

exkl moms inkl moms
Avgift för framdragen 1 ledn 2 ledn 3 ledn
servisledning 58 000 kr 72 500 kr 70% 85% 100%

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

FP-avgift 58 000 kr/fgh 72 500 kr/fgh 30% 50% 20% 0%
Avgift per lägenhet 37 817 kr/lgh 47 271 kr/lgh 30% 50% 0% 20%
Tomtyteavgift 51,27 kr/m² 64,09 kr/m² 30% 50% 0% 20%

Grundavgift för bortledande
av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att FP
för Df upprättats 20 300 kr/fgh 25 375 kr/fgh

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Allmän plats 39,42 kr/m² 49,27 kr/m²
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Tabell 8. Konsekvenser per typhus till följd av förändrad taxekonstruktion. 

Inför utformning av taxeföreskrifter och beslut om taxa bör en diskussion föras hos Älmhults 
kommun om något i det nya förslaget till normaltaxa ska tas med. T e x avsteg från basförslaget när 
det gäller samfälligheter, dagvattenavgift, campingar och mindre lägenheter eller lagerlokaler.  

 

6. Anpassning av brukningstaxan till Svenskt Vattens basförslag 
samt justering av intäktsnivå 

6.1 Förändring av taxekonstruktion 
Älmhults brukningstaxa för VA följer inte något av Svenskt Vattens förslag. I Älmhults gällande 
brukningstaxa värderas nyttan av att ha en allmän VA anslutning utifrån den kapacitet som finns 
tillgänglig för fastigheterna istället för hur de nyttjas. EnviDan känner inte till något juridiskt 
avgörande som fastställer om en sådan konstruktion är juridiskt hållbar eller inte. I Svenskt Vattens 
kommande förslag till normaltaxa, P120, finns inget förslag där brukningsavgifterna baseras utifrån 
mätarstorlek och kapacitet. Budgeterad intäkt för år 2021 med befintlig brukningstaxa är 40 mkr. 

Förslaget till ny brukningstaxa följer basförslaget och genererar en total intäkt av 55 mkr under år 
2022 med befintligt abonnentregister. Anpassningen till basförslaget kommer att ge olika 
konsekvenser för olika typfastigheter.   

6.2 Beräkningsunderlag 
Den sammanfattande beräkningsstatistiken har tagits fram av Älmhults kommun och baseras på 
befintligt abonnentregister. 

  

Jämförelse gällande taxa steg 1 och föreslagen anläggningstaxa, steg 2
Taxa steg 1 (kr inkl moms) Föreslagen ny taxa (kr inkl moms)
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 182 654 148 842 76 546 102 202 243 541 198 458 102 062 136 271
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 192 266 156 532 79 430 107 008 256 359 208 712 105 908 142 679
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 240 329 194 982 93 849 131 039 320 446 259 982 125 134 174 723
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 288 391 233 432 108 267 155 071 384 534 311 252 144 360 206 767
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 288 408 236 164 122 686 165 954 384 543 314 884 163 586 221 271
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 679 006 545 924 225 452 350 378 905 339 727 896 300 602 467 169
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 617 088 496 389 206 876 319 419 822 793 661 859 275 838 425 896
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 1 298 450 1 041 479 411 285 660 100 1 731 300 1 388 665 548 390 880 150
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 180 251 146 919 75 825 101 000 240 337 195 895 101 101 134 668

Förändring mot taxa steg 1 Förändring i kr inkl moms
Typhus VSDfDg VS V S VSDfDgVSDg VS V S
Typhus A, 1 lgh, 800 m² ty 33% 33% 33% 33% 60 888 49 616 25 516 34 069
Villa 1 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 64 093 52 180 26 478 35 671
Villa 2 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 80 118 65 000 31 285 43 684
Villa 3 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 96 143 77 820 36 093 51 696
Villa 4 000m² ty , 1 lgh 33% 33% 33% 33% 96 135 78 721 40 900 55 318
Typhus B, 15 lgh, 800m² ty 33% 33% 33% 33% 226 333 181 972 75 150 116 791
Flerbostadshus 10 lgh, 3 200 m2 ty 33% 33% 33% 33% 205 705 165 470 68 962 106 478
Verksamhet 3 000 m2, 10 000 m2 ty 33% 33% 33% 33% 432 850 347 186 137 105 220 050
Verksamhet 145 m2, 750 m2 ty 33% 33% 33% 33% 60 086 48 975 25 276 33 668
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Tabell 9. Totalt antal fastigheter och lägenheter med varje kombination av vattentjänster. 

 

 
Tabell 10. Total uppskattad förbrukning per helår. 

För att de nödvändiga kostnaderna skall fördelas till de avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt 
sätt, krävs att varje vattentjänsts andel av de totala kostnaderna kartläggs. Grundtanken är att 
abonnenterna endast skall belastas med avgifter för kostnader som orsakas av de vattentjänster som 
nyttjas. Abonnenter som endast nyttjar vatten skall inte finansiera spillvattenhanteringen eller 
tvärtom. 
 
Fördelningen av kostnaderna mellan vattentjänsterna har uppskattats tillsammans med Älmhults 
kommun. För de kostnader som i redovisningen eller i anläggningsregistret inte har särredovisats till 
någon vattentjänst, har fördelningsnycklar använts. För att på sikt få en mer korrekt bild av 
kostnadsfördelningen mellan vattentjänsterna, behöver de löpande kostnaderna i driften bokföras per 
vattentjänst, investeringsprojekten redovisas per vattentjänst och fördelningen av de gemensamma 
kostnaderna ses över. Kostnaderna under år 2020 har tillsammans med Älmhults kommun fördelats 
enligt tabellen nedan. 

Antal fastigheter och lägenheter per kombination av vattentjänster

Vattentjänster Antal fastigheter Antal lägenheter
V,S,Df,Dg 2 807                 13 236                     
V,S,Df, 72                      193                         
V,S,Dg 300                    423                         
V,S 522                    889                         
V 25                      35                           
S 12                      13                           
V, Df, Dg 1                        1                             
V, Dg 1                        1                             
S, Df, Dg 5                        3                             
S, Df 1                        1                             
S, Dg 1                        1                             
Df, Dg 2                        1                             

3 749                 14797

Vattentjänster Prognostiserad förbrukning, helår
V & S 822 457              kbm
V   3 139                 kbm
S 2 791                 kbm

Total 828 387             kbm
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Tabell 11. Totala intäkter och kostnader för VA verksamheten år 2020, fördelad per vattentjänst.  

Den procentuella fördelningen mellan vattentjänsterna har använts i beräkningen av taxa för år 2022.  

I beräkningen av ny brukningstaxa fördelas 50 % av de totala kostnaderna via de fasta 
avgiftsparametrarna och 50 % via den rörliga avgiften. 

Kostnaderna som dagvattenhanteringen uppskattas orsaka fördelas ut till de avgiftsskyldiga utifrån de 
ytor som är avvattnade för dagvatten innanför verksamhetsområde. Älmhults kommun har beräknat 
de ytor som är avvattnade för dagvatten och ytorna fördelas enligt figuren nedan. 

  
Figur 1. Fördelningen av ytor som är avvattnade för dagvatten.  

Avgiften för Df och Dg till fastigheter debiteras i basförslaget som en del av den fasta avgiften och 
lägenhetsavgiften. Avgiften till allmän platsmarkhållare debiteras som en avgift per m2.   

2020
Alla 

vattentjänster 
Älmhult

Vatten 
Älmhult

Spillvatten 
Älmhult

Dagvatten 
Älmhult

Avgift 39 458 006 15 082 341 21 246 802 3 128 862
Övriga intäkter 1 683 106 517 212 1 007 192 158 702

Direkta intäkter 41 141 111 15 599 553 22 253 994 3 287 564
4 Kostnader/utgifter 3 442 679 1 748 048 1 331 639 362 992
5 Kostnader för arbetskraft 12 919 361 3 837 050 7 893 730 1 188 581
6 Övriga verksamhetskostnader 16 672 997 7 104 752 7 489 662 2 078 583
7 Övriga verksamhetskostnader, utan avskrivningar 4 443 087 1 252 041 2 662 646 528 401
8 Övriga intäkter och kostnader, utan räntor 4 184 346 1 898 845 1 988 087 297 414

Totala kostnader utan avskrivningar och räntor 41 662 470 15 840 736 21 365 763 4 455 971
Avskrivningskostnad - historiska avskrivningar 12 428 298 5 846 904 5 887 246 694 148
Periodiserade historiska anläggningsavgifter -1 440 885 -427 943 -880 381 -132 561

Avskrivningar och anläggningsavgifter 10 987 413 5 418 961 5 006 865 561 586
Avskrivningar och räntor 12 429 402 5 746 946 5 846 859 835 596
Totala kostnader 54 091 872 21 587 683 27 212 623 5 291 567

Underlag avgifter 52 408 766 21 070 471 26 205 431 5 132 864
Resultat -12 950 761 -5 988 130 -4 958 629 -2 004 002
Upparbetat resultat IB 8 483 761 3 270 097 4 544 377 669 286

+/- Resultat -12 950 761 -5 988 130 -4 958 629 -2 004 002
Upparbetat resultat UB -4 467 000 -2 718 033 -414 251 -1 334 716

39,9 % 50,3 % 9,8 %
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6.3 Förslag till ny brukningstaxa med oförändrad intäkt för år 2022 
Anpassningen av taxekonstruktionen till Svenskt Vattens basförslag innebär förändringar i avgift för 
olika typfastigheter. Orsaken är att basförslaget fördelar kostnaderna på ett annat sätt än i gällande 
taxa och konstruktionen är juridiskt prövad. Förslaget till ny brukningstaxa år 2022 innebär både en 
förändring av hur kostnaderna fördelas till de avgiftsskyldiga och en generell höjning av den totala 
intäkten från brukningsavgifterna. Nedan visas först en anpassning till basförslaget med oförändrad 
total intäkt för år 2022 jämfört med budget år 2021. 

 

 
Tabell 12. Förslag till ny brukningstaxa som inbringar 40 mkr med befintligt abonnentregister. 

 

 
Tabell 13. Konsekvenser för olika typfastigheter med ny konstruktion och oförändrad total intäkt. 

Fastigheter med små vattenmätare och stora lokaler får den största höjningen, till förmån för villor 
och mindre flerbostadshus som får en lättnad i avgift. Gällande taxekonstruktion gynnar fastigheter 
med små mätare och stora lokaler eller många bostadslägenheter.  

Konsekvenserna mellan de olika kombinationerna av vattentjänster beror på att fördelningen av 
kostnaderna för varje vattentjänst har förändrats jämfört med nuvarande taxa. 

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms Följande avgift ska erläggas per ändamål:
V S Df Dg

Avgift per kubikmeter 24,23 kr/m³ 30,29 kr/m³ 40% 60% 0% 0%

Fast avgift
Fast avgift per fastighet 1 985 kr/fgh 2 481 kr/fgh 41% 42% 16% 1%
Lägenhetsavgift 815 kr/lgh 1 019 kr/lgh 41% 42% 16% 1%

Dagvattenavgift Allmän platsmark 0,62 kr/m² 0,77 kr/m²
Tomyteavgift / varje 100-tal m2 Annan fastighet 54,33 kr 68,24 kr

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslag
en ny 

taxa (kr)
Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S

Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 9 132 8 113 3 425 4 689 8 043 7 441 3 249 4 192
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 7 623 6 604 2 821 3 783 6 528 5 926 2 643 3 284
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 84 976 83 958 27 377 46 837 78 338 75 283 31 495 43 788
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 63 845 62 826 26 310 34 158 52 043 49 864 20 931 28 933
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 13 786 12 641 5 236 7 406 13 605 12 828 5 483 7 345
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 10 526 6 604 2 821 3 783 25 882 21 952 10 559 11 393

Procentuell 
skillnad

Skillnad 
i kronor 

(inkl. 
moms)

Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm -12% -8% -5% -11% -1 089 -672 -176 -496
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm -14% -10% -6% -13% -1 094 -677 -178 -499
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm -8% -10% 15% -7% -6 638 -8 674 4 118 -3 049
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm -18% -21% -20% -15% -11 802 -12 962 -5 379 -5 226
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 -1% 1% 5% -1% -182 186 247 -60
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 146% 232% 274% 201% 15 356 15 348 7 738 7 610

Jämförelse gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl. moms)

Procentuell jämförelse mellan gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl moms)
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6.4 Förslag till ny brukningstaxa inklusive 38 % höjning av total intäkt från 
brukningsavgifter 

Nedan redovisas avgiftsparametrar och konsekvenser enligt basförslaget, beräknade utifrån att den 
totala avgiften från brukningsavgifter år 2022 ska inbringa 55 mkr med befintligt abonnentunderlag. 

 

 
Tabell 14.  Förslag till ny brukningstaxa som inbringar 55 mkr med befintligt abonnentregister. 

 

 
Tabell 15. Konsekvenser för olika typfastigheter med ny konstruktion och 38 % höjning av de totala intäkterna från 
brukningsavgifter. 

Fastigheter med små vattenmätare och stora lokaler får den största höjningen, till förmån för villor 
och mindre flerbostadshus som inte får en lika hög höjning. 

Om den totala intäkten från brukningsavgifter höjs enligt redovisad långsiktig prognos skulle 
avgiften för Typhus A och Typhus B utvecklas enligt tabellen nedan med ny taxekonstruktion: 

 
Tabell 16. Avgift för Typhus A och Typhus B med ny taxekonstruktion enligt redovisad ekonomisk prognos. 

 

 

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

Rörlig avgift Exkl. moms Inkl. moms Följande avgift ska erläggas per ändamål:
V S Df Dg

Avgift per kubikmeter 33,32 kr/m³ 41,65 kr/m³ 40% 60% 0% 0%

Fast avgift
Fast avgift per fastighet 2 729 kr/fgh 3 411 kr/fgh 41% 42% 16% 1%
Lägenhetsavgift 1 120 kr/lgh 1 401 kr/lgh 41% 42% 16% 1%

Dagvattenavgift Allmän platsmark 0,85 kr/m² 1,06 kr/m²
Tomyteavgift / varje 100-tal m2 Annan fastighet 74,70 kr 93,82 kr

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslagen 
ny taxa (kr)

Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S
Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 9 132 8 113 3 425 4 689 11 059 10 231 4 467 5 764
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 7 623 6 604 2 821 3 783 8 976 8 149 3 634 4 515
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 84 976 83 958 27 377 46 837 107 715 103 514 43 306 60 209
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 63 845 62 826 26 310 34 158 71 558 68 563 28 780 39 783
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 13 786 12 641 5 236 7 406 18 706 17 638 7 538 10 099
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 10 526 6 604 2 821 3 783 35 588 30 183 14 518 15 665

Procentuell 
skillnad

Skillnad i 
kronor (inkl. 

moms)
Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S

Typhus A, qn2,5, 800 kvm, 150 kbm 21% 26% 30% 23% 1 927 2 118 1 042 1 076
Typvilla Älmhult 800 kvm tomt, 100 kbm 18% 23% 29% 19% 1 354 1 545 813 732
Typhus B, 2 x qn2,5, 800 kvm 2000 kbm 27% 23% 58% 29% 22 738 19 557 15 929 13 372
Flerbostadshus, 10 lgh, 2 x qn 2,5, 1300 kbm 12% 9% 9% 16% 7 713 5 736 2 471 5 624
Verksamhet, 300 m2 lokal, 300 kbm, qn 2,5 36% 40% 44% 36% 4 920 4 997 2 303 2 694
Verksamhet, 3000 m2 lokal, 100 kbm, qn 2,5 238% 357% 415% 314% 25 062 23 580 11 697 11 882

Jämförelse gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl. moms)

Procentuell jämförelse mellan gällande taxa och förslag till ny taxa 2022 (inkl moms)

Avgift alla vattentjänster, inkl. moms 2021 2022 2023 2024
Typhus A 9 132                   11 059        12 403        13 073            
Typhus B 84 976                 107 715      120 813     127 332          

62

www.envidan.se


Ra
pp

or
t 

Äl
m

hu
lt

s 
ko

m
m

un
 V

A 
ta

xa
 j

us
te

ra
d 

20
21

04
16

.d
oc

x 

16 april 2021 Sida 21 av 21

 

 
Varbergsgatan 2B • SE-412 65 Göteborg • Tel.:  +46 74 32 43 88 • www.envidan.se • Organisationsnummer 556666-5468 

 

7. Sammanfattning 
Balansräkningen för VA verksamheten har analyserats och justerats vid utgången av år 2020. Tack 
vare justeringen hanteras inbetalda anläggningsavgifter framöver enligt rådande rekommendationer 
och ger en mer hållbar ekonomisk styrning av verksamheten.  

En konsekvens av justeringen av balansräkningen är att verksamheten kommer att redovisa ett 
upparbetat underskott vid utgången av 2021 som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom 3 år för 
att inte anses vara skattefinansierat. Med hjälp av EnviDans verktyg Selvkost har en långsiktig 
ekonomisk prognos tagits fram där hänsyn tas till det upparbetade underskottet, befintlig 
verksamhet, framtida investeringar och framtida anläggningsavgifter. Prognosen visar, förutsatt att 
skattefinansiering inte är aktuellt, att den totala intäkten från brukningsavgifter bör höjas med 38% 
inför år 2022, 12 % inför år 2023 och 5 % inför år 2024 för att hantera det upparbetade underskottet 
enligt vattentjänstlagens krav samt för att möta framtida kostnader. Den prognostiserade höjningen 
innebär att brukningstaxan genererar 15 mkr mer under år 2022 än under år 2021 eftersom 
prognosen för år 2021 visar på en underfinansiering med 11,8 mkr.  

Ett alternativ till att kraftigt höja avgifterna är att skattefinansiera det upparbetade underskottet 
år 2020 och det prognostiserade underskottet år 2021. Ett sådan scenario skulle istället kräva 29 % i 
höjd total intäkt för år 2022, vilket motsvarar 11,8 mkr. 

Kostnadstäckningsgraden i befintlig anläggningstaxa är 50 % utifrån bearbetat beräkningsunderlag. 
Anläggningstaxan föreslås att höjas i två ungefär lika stora steg för att närma sig full 
kostnadstäckningsgrad och för att inte drabba anslutande fastigheter alltför hårt enskilda år.  

Befintlig VA taxas konstruktion följer inte något av Svenskt Vattens förslag till VA taxa helt och 
hållet. Förslaget till ny anläggnings- och brukningstaxa har anpassats till Svenskt Vattens basförslag 
som är juridiskt prövat och anses vara en taxekonstruktion som fördelar kostnaderna på ett skäligt 
och rättvist sätt enligt vattentjänstlagens krav. Förändringen av brukningstaxans konstruktion ger 
konsekvenser för olika typer av fastigheter. Villor får en lättnad i form av en lägre höjning jämfört 
med gällande taxa, medan fastigheter med små mätare och stora lokaler eller många 
bostadslägenheter får en högre höjning. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 66 Information om VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Information 
VA-chefen informerar om den utredning som genomförts om VA-taxan och 
tekniska förvaltningens förslag.   
_____ 
 

64



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 46 Information om VA-kostnadsutredning 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Information 
VA-chefen tillsammans med en konsult informerade tekniska nämnden om VA-
kostnadsutredningen på tekniska nämndens budgetdialog på förmiddagen den 20 
april 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-03-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 32 Information om VA-kostnadsutredning 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Information 
VA-chefen tillsammans med konsult informerar om utredningen om VA-
kostnader som genomförts.   
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-11  1(2) 

Tekniska förvaltningen  
Anders Nyberg   
Anders.nyberg@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse avseende månadsrapport till och 
med maj månad år 2021  
Ärendenummer TN 2021/XX 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har sammanställt en rapport över tekniska nämndens 
(hädanefter nämnden) driftbudget till och med maj månad 2021. Prognosen för 
tekniska nämndens budget för år 2021 visar vid maj månadsrapportering ett 
underskott om 657 tkr. 
Förvaltningen bedömer att underskottet ligger inom ramen för interna åtgärder 
för att nå en budget i balans till årets slut. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-11 

 Månadsrapport till och med maj år 2021 daterad 2021-06-11 

 Bilaga till månadsrapporten daterad 2021-06-11 
 
Ärendeberedning 
I syfte att kvalitetssäkra resultatet från DR 1 redovisar förvaltningen en 
månadsrapport efter maj månad enligt beslut från Tekniska nämnden. DR1 
visade på ett underskott om -4 692 tkr. Delårsrapporten bedömdes osäker med 
hänsyn till tidpunkten på året samt att oklarheter identifierats i underlaget. 
Månadsrapport för maj månad visar på en prognos för årets slut om -657 tkr. 
Underskottet bedöms kunna hanteras inom ramen för interna åtgärder och om 
prioriteringar. 
De främsta faktorerna till ett bättre resultat är: 
- En korrigering av budget för kapitaltjänster avseende Elemskolans moduler. 
- Aktuell tidsredovisning av projekttid både vid fastighetsavdelningen och 

projekt och planering. 
Fortsatta utmaningar 
Förvaltningen har flera kostnadsmässiga utmaningar inom verksamheten som 
kommer att kräva fortsatta aktivt åtgärder för att budgeten ska hållas för året. 
Verksamheterna som har de största utmaningarna är: 
- Produktionsavdelningen där effekten av en kommunens expansion medför 

stora utmaningar att uppnå balans mellan tilldelade resurser och ökade 
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behov. Uteblivna maskininvesteringar har medfört ökade 
reparationskostnader. 

- Kost avdelningen är det i huvudsak den ökade livsmedelskostnaden samt de 
uteblivna intäkterna till följd av pandemin som bidrar till underskottet. 

Tekniska förvaltningen arbetar även fortsatt med den åtgärder för att nå en 
budget i balans. Ny rapport ges inom ramen för DR 2. 
 
Tekniska förvaltning förslag till beslut 
 godkänner redovisningen och förvaltningens förslag till åtgärder 
 
Anders Nyberg  
Teknisk chef  
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska förvaltningen     
Anders Nyberg 
0476-55497 
anders.nyberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Månadsrapport maj - 2021 
 

Teknisk nämnd 
 
Månadsrapport per maj 2021 
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1. Ekonomi – Prognos 
1.1 Driftsredovisning – Kommentar 
 
Kommentar driftredovisning 
Förvaltningen redovisar en månadsrapport avgränsad till endast uppföljning av driftbudgeten. 
Främsta syftet är att kvalitetssäkra prognos och utfall från delårsrapport 1 samt ge förvaltningen ett 
ytterligare underlag för att precisera åtgärder för att nå budget i balans för 2021 och 
detaljbudgetarbetet för 2022. Åtgärder och effekter med anledning av Covid -19 och pågående 
pandemi ger fortsatt en osäkerhets för årets resultat.  
 
Nedan följer kommentarer till resultatet samt förslag på åtgärder avseende de verksamheterna som 
redovisar avvikelse mot budget. 
 
Projekt och planering 
Förnärvarande driver funktionen ca 8 projekt för genomförande vilket främst omfattar uppdrag 
inom ramen för kommunens exploatering men även kopplat till trafiksäkerhet och attraktivitet. I 
prognosen finns en viss avvikelse som kan härledas till ett för lågt tidsuttag gentemot projekt. Detta 
kommer att korrigeras till delårsrapport 2 med en positiv effekt på förvaltningens totala resultat. 
 
Produktionsavdelningen 
Året inleddes med en normal vinter vilket medfört ett ansträngt läge avseende snöröjning och 
halkbekämpning, detta då flera nya bostadsområden tillförts driftansvaret inför 2021. Åter angeläget 
att lyfta kompensation för drift i samband med att en detaljplan antas, då kommunens positiva 
utveckling av både bostadsområden, gång och cykelvägar m.m helt urholkat förutsättningarna 
avseende kapacitet och resurser. Med anledning av detta visar gatubudgeten vid maj-månadsrapport 
en negativ prognos mot årets slut. För att hantera detta underskott kommer besparingar göras i 
kantslåtter/högröjning skötsel av gatugrönytor, trottoarer och en mängd andra områden där arbeten 
ej kommer att utförs detta bedöms ge en effekt om ca -500 tkr. 

Planerat utbyte av hjullastare under året vilket senarelagts till 2022 medför kostnadsdrivande 
reparationer vilket överstiger budget för reparationer. Detta kommer sannolikt innebära att 
underhålla och service behöver omprioriteras vilket får negativa effekter för annan utrustning i 
maskinparken. Inköp av utrustning inom verksamheten har omprioriterats till 2022 men har inte 
ännu gett effekt i budgeten. Prognosen för verksamheten 88062 bedöms där av landa på -300 tkr för 
året. 
Inför 2021 delades gatuavdelningen upp på två verksamheter, produktionsverksamhet och projekt- 
och planeringsfunktion. Inför budget 2022 kommer en uppföljning genomföras i syfte att säkerställa 
att uppdrag, ansvar och ekonomisk fördelningen har hamnat rätt. Uppföljning i maj indikerar en 
snedfördelning avseende personalbudget med ca 175 tkr, vilket kommer justeras inom 
förvaltningens ram.  
 
Fastighetsavdelningen 
Efter delårsrapporten 1 upptäckts ett fel i budgeten där kostnaden för kapitaltjänster för 
Elmeskolans moduler bokförts på fastighetsavdelningen medan budgeten bokförts på 
utbildningsförvaltningen. Detta kommer justeras och åtgärdas till DR2. Efter att justeringen är gjord 
kommer fastighet att visa ett plusresultat men med målet är att nå ett nollresultat vid årets slut. 
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Lokalvården ligger på ett mindre plus efter maj månad men på årsbasis så kommer den mest troligt 
att hamna på ett nollresultat. 
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten uppvisar en positiv budgetavvikelse på ca 650 tkr efter 5 månader samt 
minskade intäkter om ca 300 tkr för samma tid. Som en effekt av pandemin har Räddningstjänsten 
haft en lägre kostnad för vidareutbildning av räddningspersonal. Detta medför ett uppdämt behov av 
grundutbildning för brandmän och befäl vilket avser att påbörjas under andra delen av året för att 
uppnå den minimumnivå som krävs. Även intäkter avseende myndighetsutövning och 
externutbildning har påverkats av pandemin vilket beräknas fortgå under året. Arbetet med att möta 
ny lagstiftning om systemledning pågår med Kronoberg, Jönköping och Blekinge län där det nya 
ledningssystemet planeras att vara driftsatt 1 januari 2022.  
 
Kostverksamheten 
Kostverksamheten uppvisar en fortsatt påverkan på ekonomiska utfallet till följd av pandemin i 
likhet med föregående verksamhetsår. Nicklagårdens restaurang fortsatt stängd. Utfallet indikerar 
något lägre intäkter för matdistribution vilket kan kopplas till effekter av pandemin. Uppdaterad 
prognos indikerar att det väntas en negativ budgetavvikelse på knappt 900 tkr vid årets slut, mindre 
avvikelse än vid delårsbokslut 1. Avvikelsen kan kopplas till kostnadsökning för råvaror och 
livsmedel vid årets slut på grund av en snäv livsmedelsbudget i kostverksamheten som helhet.  
Det har de senaste åren skett kontinuerliga prisökningar på livsmedel och det har inte tillförts extra 
medel i budget för detta. För att undvika att negativa kvalitetseffekter uppstår i måltidsarbetet som 
en följd av detta krävs ett nämndbeslut för att se över tilldelade medel avseende livsmedel. 
Kostverksamheten har vidtagit åtgärder genom att varje kök tilldelats en egen köksbudget för att 
öka kostnadsmedvetenhet och att medarbetare i linjen ska kunna påverka utfallet på daglig bas. 
Detta tar tid att implementera praktiskt men kommer generera positiv effekt på ekonomiskt resultat 
på sikt. Vidare har ett strategiskt arbete inletts med att minimera matsvinnet för att bättre tillvarata 
de livsmedelsresurser som finns i verksamheten. Detta avser implementeras under hösten 2021 och 
beräknas ge synbar effekt vid 2022 års utgång. Resultatet visar något förhöjda personalkostnader i 
inledningen av året. Tillfällig korttidsfrånvaro förefaller ha genererat vissa extra kostnader. Resultat 
visar en medveten övertalighet med en tjänst vilket väntar utjämnas naturligt under året till följd av 
pensionsavgångar. 
 
VA-verksamheten 
Utfallet ligger relativt bra i linje med budget. Avvikelser att nämna är att vi beräknar få in mer 
inkomster genom tidsredovisning från investeringsprojekt jämfört med budgeterat samt att vi får in 
avgifter för antennhyra på vattentornet som inte finns budgeterat. 
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1.2 Driftredovisning - Prognos 

 
 
Prognos över verksamheternas sammantagna intäkter och kostnader enligt bilaga 1 
 

 
 
 
1.2.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Förvaltningens åtgärder för att hantera prognostiserat underskott sker genom olika ambitionsminskande 
åtgärder och inriktar sig främst på följande områden: 

- Minska personalkostnader i form av övertid/mertid och extrapersonal. 
- Prioritera akuta underhåll och åtgärder som ger effekt på driftkostnader. 
- Prioritera drift och service till kärnverksamheten (omsorg och utbildning) samt samhällsviktig 

infrastruktur. 
- Senarelägga investeringsprojekt som genererar ökade kapitaltjänstkostnader för 2022 och 2023. 
- Utredningsarbete i syfte att hitta verksamhetseffektiviseringar inom hela förvaltningen. 

 
Åtgärderna bedöms ge effekt så att budgeten kan nås underförutsättningar att inga oförutsatta händelser 
påverkar förvaltningens verksamhet med ökade driftkostnader. Om effekt inte uppnås återkommer 
förvaltningen i september till nämnden med förslag på åtgärder för att klara budgetramen för 2021. 
 
 
 
 

Vht tkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Prognos 

DR1 2021
Prognos 

maj 2021

Avvikelse 
budget 

2021/pro
gnos maj

Avvikelse 
prognos 

DR1/prog
nos maj

100 Teknisk nämnd 224 630 630 630 0 0
215 Fysisk planering 68 0 0 0 0 0
215 Teknisk administration 2 972 4 643 4 618 4 068 575 550
220 Industrispår 718 508 533 508 0 25
263 Vattenkontroll Helgeå 92 90 90 95 -5 -5
249 Projekt och planering 18 927 7 573 7 356 7 158 415 198
249 Produktion gator och vägar 9 862 10 069 10 159 -297 -90
250 Parker och lekplatser 1 807 1 460 1 460 1 695 -235 -235
270 Räddningstjänsten 19 555 20 068 19 586 20 068 0 -482
275 Totalförsvar och samhällsskyd 34 0 0 0 0 0
810 Skogsförvaltning och tätortnära skog 638 376 373 376 0 -3
865 Vatten och avlopp 0 18 0 0 18 0
870 Avfallsanläggning drift och återställning 2 0 48 48 -48 0
910 Fastighetsförsörjning och fastighetsservice -517 608 3 453 608 0 2 845
880 Teknisk service -62 367 158 545 -178 -387
892 Kost- och måltidsservice 38 476 37 360 38 502 38 262 -902 240

Summa 82 935 83 563 86 876 84 220 -657 2 656

Riktpunkt 42,00%

Tkr Utfall 2020 Budget 2021
Utfall maj 

2021 I procent 
Prognos 

2021 
Avskrivningar 58 158 63 311 23 840 38% 58 146
Internränta 18 621 25 124 7 008 28% 17 093
SUMMA 76 779 88 435 30 848 35% 75 239
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2. Driftredovisning – personal 
Tekniska förvaltningen är organiserad i en funktion och 5 avdelningar: 
 
Administrativ funktion: 

- Förvaltningschef 
- Projekt och planerings funktion 
- Nämndesekreterare (ur KLF) 

 

Avdelningar: 
- Produktionsavdelning 
- Fastighetsavdelning 
- Räddningstjänst 
- Kost avdelning 
- VA-avdelning 

 
Kommentar: Sammanställningen är en indikation på hur våra personalkostnader ligger efter maj månad.  

 
 
 
2.1 Sjukskrivningstal 
 

 
 
Kommentar: Förvaltningens sjuktal ser över året fortfarande positivt ut. I detta utfall ser vi ingen onormal 
avvikelse avseende sjukfrånvaro med anledning av Covid-19. I denna sammanställning framgår inte statistik 
för frånvaro kopplat till vård av barn eller symtom för Covid-19. 

Riktpunkt 42%

Tkr
Antal    
årsarbetare*

Budget 
2021

Utfall maj 
2021 brutto

Avgår 
lönebidrag 
sjukersättning 

Avgår tid i 
projekt

Utfall maj 
2021 netto

Utfall maj  i 
procent 
netto

Prognos 
helår

Avvikelse 
budget/ 
prognos

Teknisk nämnd 0 595 243 0 0 243 41% 593 2
Teknisk administration 1 1 258 512 0 0 512 41% 1 249 9
Industrispår 0,25 66 13 0 0 13 20% 31 35
Skogsdrift 0,2 99 36 0 0 36 37% 89 10
Gator och vägar, parker 33,4 15 421 6 698 -86 -595 6 017 39% 14 675 746
Räddningstjänst 16,6 13 340 5 384 0 0 5 384 40% 13 132 208
Kostverksamhet 67,5 29 943 11 903 -90 0 11 813 39% 28 812 1 131
Vatten och avlopp 20,5 12 267 5 644 -3 -620 5 021 41% 12 247 20
Fastighetsförvaltning 59 25 955 11 220 -154 -721 10 345 40% 25 231 724
Beredskapscentral 0 1 200 607 -90 0 517 43% 1 261 -61
SUMMA 198,45 100 144 42 261 -423 -1 936 39 902 40% 97 322 2 822
*Snitt jan-maj 42%

Period 2021-01-01 - 2021-04-30 Totalt Kvinnor Män
FÖRVALTNING Sjukfr tim Ord arbtid Sjukfrv % Sjukfr tim Ord arbtidSjukfrv % Sjukfr tim Ord arbtid Sjukfrv %
Komunledningsförvaltning 3 060 51 247 5,97 2 212 33 700 6,56 848 17 547 4,83
Miljö- och byggförvaltning 140 13 842 1,01 116 8 719 1,33 24 5 123 0,47
Socialförvaltning 36 325 405 034 8,97 31 473 344 446 9,14 4 852 60 588 8,01
Teknisk förvaltning 8 897 121 956 7,3 8 208 85 883 9,56 689 36 073 1,91
Utbildningsförvaltning 35 775 579 739 6,17 29 985 450 705 6,65 5 789 129 034 4,49
Totalsumma 84 196 1 171 819 7,19 71 994 923 453 7,8 12 202 248 366 4,91
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Driftredovisning - Tekniska nämnden 2021-06-11 Bilaga 1. 

Prognos över verksamheternas sammantgna intäkter och kostnader - maj 2021

Riktpunkt maj Riktpunkt 41,7% Riktpunkt 41,7% Riktpunkt 58,3%

Verksamhet
Årsbudget
Intäkter Kkr

Redovisat ack
Intäkter Kkr

Prognos
Intäkter

Årsbudget
Kostnader Kkr

Redovisat ack
Kostnader Kkr

Prognos
Kostnader

Summa
Årsbudget
Netto Utfall maj netto

Utfall
överskott/Unders

kott Kkr

Summa
Prognos
Netto

Avvikelse
Budget/
Prognos

10040 Teknisk nämnd 0 0 0 630 250 630 630 250 380 630 0
21506 Markresev 0 -182 0 0 97 0 0 -86 86 0 0
21588 Teknisk administration -267 -19 -267 4 910 900 4 335 4 643 881 3 762 4 068 575
Summa teknisk adm och nämnd -267 -201 -267 5 540 1 246 4 965 5 273 1 046 4 228 4 698 575

75% 22% 0 0
22023 Industrispår -112 -185 -297 620 254 805 508 69 439 508 0
26320 Vattenkontroll Helge å 0 0 0 90 19 95 90 19 72 95 -5
Summa näringsliv, miljö och hälsa -112 -185 -297 710 272 900 598 87 511 603 -5

24910 Projekt och planering -1 498 -624 -1 498 2 632 1 092 2 632 1 134 468 666 1 134 0
24911 Gata allmän plats -550 -6 -550 286 3 286 -264 -3 -261 -264 0
24920 Gator och vägar  -1 985 -825 -1 700 10 445 4 155 10 634 8 460 3 330 5 130 8 934 -474
24921 Kapitaltjänst gator och vägar -3 820 -360 -3 820 10 523 4 150 10 108 6 703 3 790 2 913 6 288 415
24922 Produktion personal -755 -1 -755 755 430 980 0 429 -429 225 -225
24930 Enskilda vägar -5 660 -1 588 -5 660 6 660 2 174 6 660 1 000 586 414 1 000 0
Summa gator och vägar -14 268 -3 403 -13 983 31 301 12 002 31 300 17 033 8 599 8 434 17 317 -284

24% 38%
25010 Parker -70 0 -70 948 190 948 878 190 688 878 0
25020 Lekplatser 0 0 0 582 140 817 582 140 442 817 -235
Summa parker och lekplatser -70 0 -70 1 530 330 1 765 1 460 330 1 130 1 695 -235

22%
27010 Stödprocessen 0 0 0 1 978 916 1 952 1 978 916 1 062 1 952 26
27020 Skadeförebyggande -530 -56 -380 1 542 815 1 528 1 012 759 253 1 148 -136
27030 Skadeavhjälpande -750 -151 -550 17 828 6 687 17 518 17 078 6 536 10 542 16 968 110
Summa räddningstjänsten -1 280 -207 -930 21 348 8 417 20 998 20 068 8 211 11 858 20 068 0

16% 39%
81090 Skogsdrift -500 -92 -500 506 64 506 6 -28 34 6 0
81091 Tätortsnära skog -400 0 -400 770 93 770 370 93 277 370 0
Skogsverksamhet -900 -92 -900 1 276 157 1 276 376 66 311 376 0

10% 12%
86510 Va-administration -54 367 -20 653 -50 182 650 555 752 -53 717 -20 098 -33 619 -49 430 -4 287
86520 Va-verk 0 -364 0 23 693 10 511 20 549 23 693 10 147 13 546 20 549 3 144
86530 Va-ledningar -1 614 -2 398 -1 914 14 513 5 160 14 318 12 899 2 762 10 137 12 404 495
86540 Kapitaltjänst Va 0 0 0 17 143 6 748 16 477 17 143 6 748 10 395 16 477 666
Summa vatten och avlopp -55 981 -23 415 -52 096 55 999 22 974 52 096 18 -441 459 0 18

42% 41%
87030 Lakvatten drift o underhåll -1 300 -3 -1 300 1 300 475 1 348 0 472 -472 48 -48
87040 Återställning gamla deponin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa avfallshantering -1 300 -3 -1 300 1 300 475 1 348 0 472 -472 48 -48

37%
88062 Maskiner och transportmedel -4 420 -752 -4 620 4 420 2 189 4 920 0 1 437 -1 437 300 -300
88064 Beredskapscentral -1 600 -607 -1 600 1 600 607 1 600 0 1 -1 0 0
88068 Diesellager -1 680 -353 -1 000 1 680 371 1 000 0 18 -18 0 0
88070 Parkenheten -6 250 -1 409 -6 269 6 310 1 665 6 329 60 256 -196 60 0
88071 Gatuenheten -2 700 -1 427 -3 100 2 776 822 3 196 76 -604 680 96 -20
88072 Rörnätsenheten -3 610 -3 224 -3 610 3 841 4 017 3 699 231 793 -562 89 142
Summa teknisk service -20 260 -7 771 -20 199 20 627 9 671 20 744 367 1 900 -1 533 545 -178

38% 47%
91010 Fastighetsförvaltning -1 200 -553 -1 200,00 2 039 827 1 994,00 839 274 565 794 45
91020 Drift verksamhetslokaler -99 700 -38 935 -99 700,00 41 924 15 383 39 552,00 -57 776 -23 552 -34 224 -60 148 2 372
91030 Löpande underhåll 0 -2 0 6 114 3 476 6 090,00 6 114 3 474 2 640 6 090 24
91040 Kapitaltjänst fastighet -400 -149 -400 50 517 20 086 52 701,00 50 117 19 936 30 181 52 301 -2 184
91050 Förvaltningsfastigheter -750 -743 -750 1 772 1 082 1 772,00 1 022 339 683 1 022 0
91060 Lokalvård -18 582 -7 978 -18 582,00 19 276 8 411 19 131,00 694 433 261 549 145
Summa fastighetsförvaltning -120 632 -48 360 -120 632 121 642 49 265 121 240 1 010 905 105 608 402

40% 41%
Gemensam administration måltider -13 968 -4 363 -13 593 8 496 3 800 8 096 -5 472 -563 -4 909 -5 497 25
Enhetsområde 1, ÄO och Gymnasium 0 -15 -6 14 367 6 897 15 496 14 367 6 882 7 485 15 490 -1 123
Enhetsområde 2, Skola och förskola -120 -7 -120 14 575 5 773 14 617 14 455 5 766 8 689 14 497 -42
Enhetsområde 3, Skola och förskola 0 -8 -3 14 010 5 407 13 775 14 010 5 399 8 611 13 772 238
Summa Kostverksamhet -14 088 -4 392 -13 722 51 448 21 876 51 984 37 360 17 484 19 876 38 262 -902

31% 43%
Resultat -229 158 -88 027 -224 396 312 721 126 687 308 616 83 563 38 659 44 904 84 220 -657

38% 41% 46% 54%
Kontroll brutto -229 158 -47 659 312 721 75297,7 83563 38 659 44 904 84 220

83 563 46% 54% 84 220
Budget Netto Förbrukat tom maj Kvar av budgeten
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 2021-06-09  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen  
Anders Nyberg   
anders.nyberg@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse budget 2022  
Ärendenummer TN 2021/XX 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens förslag till budget för 2022, daterat 2021-06-03 pekar 
på ett sammantaget behov av en utökad ram med 10 747 tkr för att klara ställt 
uppdrag. 
Beredningen av budgetförslaget har föregåtts av omfattande utredningsarbetet 
som redovisats till nämnden löpande främsta avseende kost och VA 
verksamheten. Därtill har olika rapporter och redovisningar genomförts i olika 
sakområden så som enskilda väger, ansvar för busskurer tillförda 
exploateringsområden och offentliga nybyggnationer med mera. Vidare har det 
genomfört en budgetdialog med tekniska nämnden den 20 april samt att ett 
utkast till budgetförslag har redovisats vid tekniska nämndens sammanträde den 
18 maj. 
  

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03 med tillhörande 
handlingar för budgetförslag verksamhetsåret 2022. 

 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att 

 Besluta enligt budgetförslaget, daterad den 2021-06-03 samt ett äskande om 
10 747 tkr i utökad ram för påförda uppdrag och ökade volymer. 

 Besluta att överlämna handlingarn till budgetberedningen. 
 
 
Anders Nyberg 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Tekniska förvaltningen     
 

 

 
 
 
 
  

Budgetförslag 2022–2024 
 

Teknisk nämnd 
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1 Nämndens uppdrag 
Tekniska nämnden svarar för: 

• förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar, gator, skog, grönområden och 
vatten, 

• utarrendering, uthyrning eller annat upplåtande av rätt i fastigheter och byggnader som 
nämnden förvaltar. 

• köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd kostnadsram. Nämnden har att köpa och sälja fastigheter eller del av fastigheter 
för ett värde på upp till 100 prisbasbelopp. Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är 
av principiell beskaffenhet, strategisk eller annars av större vikt ska alltid underställas 
kommunfullmäktige oavsett belopp. 

• förhyrning av lokaler för kommunens verksamheter med en hyrestid om max 5 år och 
med en total hyreskostnad under hyresperioden understigande 100 prisbasbelopp 
inklusive återställningskostnad och övriga kostnader relaterade till förhyrningen. 

• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt som i av 
fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla kommunens 
lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat skäl har beslutat ska 
genomföras. 

• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt som 
fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och exploatering. 

• Nämnden är räddningsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten 
inklusive uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, i båda fallen med undantag av tillsyn på kommunens 
egna byggnader och anläggningar. 

• Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom nedanstående 
områden enligt EU- förordning (98/2013) och lagen (2014:799) och förordningen 
(2014:880) om sprängämnesprekursorer. 

• Nämnden är trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor, samt ansvarar för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet 
inom kommunen. 

• Nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet. 
• Nämnden ansvarar även för: 
• det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive informationssäkerhet, 

och krisberedskap inom nämndens verksamheter. 
• bidrag till enskilda vägar och företräder kommunen gentemot vägföreningar och 

vägsamfälligheter 
• tillståndsgivning för grävande verksamhet 
• lokalvård av kommunens verksamhetslokaler 
• att upprätta trafikförordningsplan, kontroll av efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter 

vid överträdelse 
• måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen 
• sotningsverksamhet 
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• beredning och handläggning av fackärenden inom renhållning, i de fall det inte 
ankommer på annan nämnd eller kommunalt bolag att göra detta. 

Tillförda uppdrag från 2021 
• Övertar ansvaret för handläggning och administration av skyddsjakt i kommunen. 

(tidigare MoB) 
• Övertar ansvaret för drift och underhåll samt investering för busshållplatser och 

väderskydd. (tidigare KLF) 
 

2 Resultatmål 
Med utgångspunkt från fullmäktiges antagna vision, 

”Älmhults kommun – internationellt och nära 

I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, 
trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma! 

I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och 
småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.”  

och där till antagna huvudprocesser med tillhörande resultatmål redovisar tekniska nämnden(blå) 
vilka aktiviteter som kommer att prioriteras i syfte att bidra till måluppfyllnad. 

 
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator 

Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess Syftet är att 
varje invånare ska bli 
självförsörjande. 

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

UN Andel som klarat NP åk 3                                                          
Andel som klarat NP åk 6                                                           
Andel som klarar NP åk 9                                                          
Andel godkända betyg i åk 6                                                   
Andel godkända betyg i åk 9                                           
Andel behöriga till yrkesprogram 
gymnasiet 

  I Älmhults kommun ska alla barn i 
förskolan och grundskolan få sina val av 
skolor 

UN Andel barn som får sitt förstahandsval av 
förskola och skola. 

  I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år 

SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. 
(Kolada N00919)                                                              
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef. 
(Kolada N00929)                                                                         
Andel gymnasieelever med examen inom 
3 år               
Andel gymnasieelever med examen inom 
4 år        
Minskat antal hushåll med ekonomiskt 
bistånd 

Välfärdsprocess                                           
Syftet är att varje invånare ska 
erbjudas möjlighet till effektivt och 
hållbart stöd för att utveckla, 
bibehålla eller återvinna sin 
förmåga.  

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

SN, UN Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
(Kolada U28532)                                                           
Brukarbedömning boende LSS (Kolada 
U28663) Brukarbedömning personlig 
assistans (Kolada U28634)                                               
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada 
U21441)                                                     
Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449) 
Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)                              
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Andel elever som upplever att de får den 
hjälp de behöver (enkät) 

  

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

SN, 
UN, 
KoF, 
TN 

Andel elever som uppger att de har en bra 
studiero (enkät)                                                                                          
Minskat antal hushåll med ekonomiskt 
bistånd 

Samhällsutvecklingssprocess                     
Syftet är att skapa en attraktiv 
kommun genom effektiv och hållbar 
planering, utveckling och förvaltning 
av infrastruktur. 

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

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada 
U09401)                                                                             
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar (U09406)                                                                                      
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK).                                                                                      
Antalet boklån per invånare  

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

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN 

SCB befolkningsstatistik.  

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

KS, 
MoB, 
TN 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv 
ranking (Kolada U40402)                                                                                  
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
(U07451)                                                                 
Antalet nystartade företag ska öka 
(nyföretagarcentrum) 

  I Älmhults kommun ska du få ett tydligt 
och snabbt besked så att du kan börja 
bygga ditt hus inom 6 mån.  

MBN, 
TN, KS 

Handläggningstid från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och 
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada 
U00811)                                                           
Uppföljning lediga villatomter per 2021-
06-30. 

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

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400)                         
Andel som får svar på e-post inom en dag, 
(%) (Kolada U00442)                                                                                             
Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) (Kolada U00413)                                                                          
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd) 

 
Välfärdsprocess                                   
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, 
bibehålla eller återvinna sin förmåga. 

Resultatmål 1 
- I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat 

stödbehov. 

Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 1 
1. Erbjuda en positiv måltidsupplevelse med näringsriktiga måltider för alla målgrupper samt 

bidrar till goda matvanor. 
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Indikator (nöjd kundundersökning) 

- Interna måltidsenkät 

- Dialog och uppföljning genom måltidsråd (utbildnings- och omsorgsverksamhet) 

 

Samhällsutvecklingsprocess                      
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och 
förvaltning av infrastruktur. 

Resultatmål 2 
- I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar. 

Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 2 
1. Att anlägga byggbar terrasserad mark för exploatering för Industri- och 

verksamhetsändamål samt bostäder. 

Indikator: Utbyggnad enligt beslutad exploateringsbudget. 

2. Vara attraktiv genom att ha bra skötta fastigheter, gator och vägar och grönytor  

Indikator: Medborgarundersökning (SKR) och Kritik på Teknik (SKR). 

- Bibehålla nöjd medborgare index 53 (2019) 

- Bibehålla nivån i mätningen Kritik på teknik 2019 

 Resultatmål 3 
- I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta 

företag eller utveckla ditt företag. 

 

Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 3 
1. Snabb och effektiv tillståndshandläggning. 

Indikator: handläggnings beslut av tillstånd brandfarligvara får ta max 2 veckor efter 
komplett handläggning inkommit  

Indikator: handläggnings beslut av nyttjande av allmän platsmark får ta max 2 veckor efter 
komplett handläggning inkommit 

 

Resultatmål 5 
- I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar. 

Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 5 
1. Utveckla e-tjänster för avikelsanmälan och tillstånd. (skapa system för att fler ärenden kan 

lösas själv via e-tjänst). 
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Indikator: anmälda fel och brister via "APP"/felrapportering verktyg skall återkopplas till 
person som rapporterat in inom 5 arbetsdagar  

 

3 Driftbudget 2022–2024 

 
 

 
 
   

Vht tkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021

Prognos 
DR1 
2021

Budget 
anvisning 

2022

Budget 
förslag 

2022

Behov 
utöver 

budget-
anvisning 

100 Teknisk nämnd 224 630 630 630 630 0
215 Fysisk planering 68 0 0 0 0 0
215 Teknisk administration 2 972 4 643 4 618 4 145 4 145 0
215 Teknisk administration ofördelad lönerevision 2021 0 0 0 1 706 1 706 0
220 Industrispår 718 508 533 508 500 -8
263 Vattenkontroll Helgeå 92 90 90 90 95 5
249 Projekt och planering 18 927 7 573 7 356 7 541 10 218 2 677
249 Produktion gator och vägar 9 862 10 069 10 236 13 579 3 343
250 Parker och lekplatser 1 807 1 460 1 460 1 460 1 880 420
270 Räddningstjänsten 19 555 20 068 19 586 19 992 20 092 100
275 Totalförsvar och samhällsskyd 34 0 0 0 0 0
810 Skogsförvaltning och tätortnära skog 638 376 373 403 403 0
865 Vatten och avlopp 0 18 0 0 0 0
870 Avfallsanläggning drift och återställning 2 0 48 0 0 0
910 Fastighetsförsörjning och fastighetsservice -517 608 3 453 0 850 850
880 Teknisk service -62 367 158 437 437 0
892 Kost- och måltidsservice 38 476 37 360 38 502 37 336 40 696 3 360

Summa 82 935 83 563 86 876 84 484 95 231 10 747

Vht tkr

Budget 
anvisning 
Plan 2023

Budget 
förslag  

Plan 2023

Behov 
utöver 

budget-
anvisning 

Budget 
anvisning 
Plan 2024

Budget 
förslag  

Plan 2024

Behov 
utöver 

budget-
anvisning 2

100 Teknisk nämnd 630 630 0 630 630 0
215 Fysisk planering 0 0 0 0 0 0
215 Teknisk administration 4 145 4 435 0 4 145 4 435 0
215 Teknisk administration ofördelad lönerevision 2021 1 706 1 706 0 1 706 1 706 0
220 Industrispår 508 500 -8 508 500 -8
263 Vattenkontroll Helgeå 90 95 5 90 95 5
249 Projekt och planering 7 541 10 218 2 677 7 541 10 218 2 677
249 Produktion gator och vägar 10 236 13 579 3 343 10 236 13 579 3 343
250 Parker och lekplatser 1 460 1 880 420 1 460 1 880 420
270 Räddningstjänsten 19 992 20 092 100 19 992 20 092 100
275 Totalförsvar och samhällsskyd 0 0 0 0 0 0
810 Skogsförvaltning och tätortnära skog 403 403 0 403 403 0
865 Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0
870 Avfallsanläggning drift och återställning 0 0 0 0 0 0
910 Fastighetsförsörjning och fastighetsservice 0 850 850 0 850 850
880 Teknisk service 437 437 0 437 437 0
892 Kost- och måltidsservice 36 836 40 196 3 360 36 836 40 196 3 360

Summa 83 984 95 021 10 747 83 984 95 021 10 747
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3.1 Analys och motivering till förändring och äskande 
 
Övergripande 
Förvaltningens har i uppdrag att säkerställa drift, underhåll och service samt verkställa 
investeringsprojekt allt i syfte att uppnå ändamålsenliga och kostnadseffektiva förutsättningar för 
övrig kommunal verksamhet, exploatering och infrastruktur. Detta uppdrag har ständigt utökats i 
takt med kommunens positiva utveckling och expansion som i sin tur medfört flera nya 
bostadsområden, skolor, grönytor, kök, vägar, belysning, lekplatser med mera och invånarens 
krav på att detta underhålls och utvecklas.  
Mot denna bakgrund lyfter ånyo förvaltningen fram sakliga argument avseende behovet av en 
budget i balans med ett förändrat uppdraget. Nedan framförda äskande verifieras dels i detta 
underlag samt med hänvisning till rapporter, utredningar och beräkningar som tekniska nämnden 
har del av. 
Projekt- och planeringsverksamhet  
Vid årsskiftet genomfördes en omorganisering i syfte att skap en tydlighet mellan planering och 
utförande och därigenom uppnå både kontroll och pression i det tekniska uppdraget. Som en del 
i denna omorganisation inrättades en utredningsfunktion vid tekniska med uppdraget att utreda, 
revidera och utveckla samt stödja både projekt- och produktionsverksamheten. Syftet med 
funktionen är att dels genomföra angelägna utredning inom det tekniska området dels minska 
behovet av konsultkostnader för enklare projektritningar samt dokumentation och 
relationsritningar. Under 2021 har 50% av finansiering hanterats genom verksamheten enskilda 
vägar för ett omfattande arbete i syfte att klarlägga förutsättningar och framtida hantering av 
detta område.  
Detta medför att inför 2022 äskar tekniska förvaltningen 409 tkr i utökad ram för att möjliggöra 
denna kompetens vid projekt- och planeringsfunktionen. 
Produktionsverksamheten 
Från och med 2022 tillförs ytterligare två nya bostadsområden med drift och underhålla av gator, 
lekplatser, grönytor, trottoarer samt en ny väg. Från 2020 övergick dessutom drift och skötseln 
av Västar Bökhult E1 och paradiset E3 till tekniska förvaltningen. Vare sig kompensation för 
drift eller påförda kapitaltjänster har tillförts. För utökat driftuppdrag äskar förvaltningen 2 563 
tkr samt 2 265 tkr för påförda kapitaltjänster. 
Kommunen har sedan 1971 ett skötselansvar för enskilda väger. Denna överenskommelse 
innebär att i samverkan med väg-råd utföra underhåll av vägar som uppfyller trafikverkets krav 
för dessa vägar. För detta erhåller kommunens ett bidrag från trafikverket som motsvarar 70% av 
kostanden och i gengäld står kommunen för de resterande 30%. I pengar motsvarar detta ca 
5 500 tkr/år av trafikverket och för kommunen ca 2 000 tkr/år. De ekonomiska förutsättningarna 
har inneburit nedskärningar avseende kommunens andel vilket idag motsvarat ca 1 000 tkr/år. 
Detta har medfört eftersatta underhåll av vägarna som måste återtas samt att det finns en 
överhängande riska att trafikverket minskar sitt bidrag om inte kommunen svara i upp för sin 
del. För att kunna återföra kommunens förväntade del av väghållningskostnaden äskar 
förvaltningen 1 000 tkr/år från 2022. 
Från 2022 överfördes ansvaret för kommunens busskurer till tekniska förvaltningen samt en 
budget om 100 tkr. Från och med 2022 äskar förvaltningen en utökad ram 200 tkr för att 
upprätthåll skötsel av busskurer.  
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Fastighetsverksamhet 
Kommunens fastighetsbestånd har ökat med flera nybyggnationer främst gentemot skolan och 
fritid, från 2022 uppgår kommunens fastighetsbestånd till ca 160 000 kvm. Utöver detta har även 
kontroll av brandlarm överförts från räddningstjänsten till ett uppdrag för fastighetstekniker. 
Sammantaget innebär detta att förvaltningen behöver utöka servicen avseende fastighetstekniker 
med en tjänst för att uppfylla krav på service och rimliga arbetsmiljöförhållande. En utökade 
tjänst innebär att en fastighetstekniker i snitt kommer att svara för ca 23 000 kvm/tekniker mot 
idag 25 000 kvm/tekniker. I jämförelse med andra kommuner ligger detta på ett snitt för en 
tekniker mellan 15 000/20 000 kvm/tekniker. Från 2022 äskar förvaltningen en utökad ram med 
850 tkr i syfte att tillföra en fastighetsteknikertjänst för tillkommande behov av fastighetsservice. 
Kostverksamheten 
Driftsättning av Paradiskolan sker inför andra halvåret 2022 och med detta tillkommer 
hyreskostnader och personalkostnader motsvarande 1 660 tkr. Under inledande året sker 
bemanning med reducerad styrka och hyreskostnader avser endast del av året då 
produktionsbehovet bedöms uppgå till ca 60 % av kökets fulla kapacitet. Inför 2023 tillkommer 
således ytterligare kostnader för drift på grund av helårseffekt och full drift.  
Budget för livsmedelskostnader är snäv till följd av de senare årens portionsökningar och 
prisökningar på livsmedel utan att detta kompenserats i budgetanslag. Vidare belastas 
kostverksamheten av omfattande fasta kostnader till följd av nuvarande driftmodell vilket 
framkommer i redovisad utredning av kostverksamheten 2021. Detta medför begränsad 
möjlighet att få utrymme för en adekvat budget avseende livsmedel för måltider i skolor, 
förskolor och fritidsverksamhet varför ett utökat behov om 1 200 tkr föreligger för detta ändamål 
2022.   
Måltidsersättning till friskolor för 2022 beräknas öka med 200 tkr som en effekt av driftsättning 
av Paradisskolan och ökat budgetbehov avseende livsmedelskostnader. En beräkning av 
preliminärt portionspris för grundskola, fritids och förskola samt måltidsersättning till friskolor 
2022 är utförd och redovisas i särskildrapport.   
Under förutsättning att Nicklagårdens restaurang åter öppnar i januari 2022 om pandemins 
restriktioner lättar beräknas intäkterna avseende restaurangintäkter för året uppgå till cirka 500 
tkr.  
En konsekvensbedömning och beräkning av Taxor och avgifter avseende måltider i äldreomsorg 
och hemtjänsten 2022 är utförd och redovisas i en särskild rapport. Resultatet visar att 
prissättning för matabonnemang och matdistribution bör följa självkostnadsprincipen. Det finns 
inte utrymme för en subvention i utförandet av dessa tjänster inom ramen för kostverksamhetens 
budget.  
Räddningstjänsten 
Under 2021 har det regionalarbetet resulterat i ett samarbete för systemledning med Jönköping, 
Kronoberg och Blekinge län detta är en förändring gentemot tidigare inriktning då tanken var att 
ledningen utgick från Växjö men nu hamnar i Jönköping. Detta medför att istället för att Älmhult 
bidrar till bemanningen i Växjö nu får en ökad kostnad för bemanning i Jönköping med 
motsvarande 100 tkr/år. Förvaltningen äska en utökad ram med 100 tkr från 2022. 
VA-verksamhet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med översyn av 
kommunens VA-taxa. Utredningen har visat att VA-verksamheten har ett upparbetat underskott 
som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-årsperiod.  
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Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och brukningstaxan 
(som finansierar investering och drift av alla VA-anläggningar, t. ex vattenverk och reningsverk) 
behöver höjas för att finansiera framtida investeringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   
Anläggningstaxa behöver fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 2023 med i 
genomsnitt 33 %. Intäkterna från brukningstaxan behöver fr. o. m 2022 höjas med 38 %, 12 % 
inför 2023 och 5 % inför 2024.  
Den nya taxan baseras på Svenska Vattens (branschorganisation för Sveriges VA-organisationer) 
basförslag som är juridiskt prövad. 
 
Sammanställning av äskande 2022 per verksamhet 
Verksamhet Äskande (tkr) Anteckning 

Projekt- och planering 409 50% tjänst, utredning och projektstöd 

Projekt- och planering 2 265 Påförda kapitaltjänster maa exploatering 

Produktion 3 763 Utökade driftkostnader 

Fastighet 850 Fastighetstekniker 

Kost 3 360 Intäkter från Nicklagården är borträknade. 

VA 0 Förändrad taxa enligt särskilt beredning och 
ärende till nämnden. 

Räddningstjänst 100 Systemledning Räddsam 

Summa 10 747  

 
Sammanställning av äskande 2022 redovisat i volymförändringar och utökad ram 
Volymförändring Äskande (tkr) Anteckning 

Projekt- och planering 2 265 Påförda kapitaltjänster maa exploatering 

Produktion 2 763 Utökade driftkostnader nya områden och 
busskurer 

Fastighet 850 Fastighetstekniker, ökat fastighetsbestånd 

Kost 2 160 Ny skola Paradiset, ersättning friskolor 

Summa 8 038  

 

Utökad ram Äskande (tkr) Anteckning 

Projekt- och planering 409 50% tjänst, utredning och projektstöd 

Produktion 1 000 Behov för enskilda vägar 

Kost 1 200 Ökade livsmedel kostnader 

Räddningstjänst 100 Systemledning Räddsam 

Summa 2 709  
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4 Lokalresursplan 2022–2033 
Inom ramen för kommunens lokalresursbehov är tekniska förvaltningens behov främst kopplade 
till de kommunala köken inom utbildnings- och omsorgsverksamheten samt till tekniskas 
verksamhetslokaler vid Bäckgatan. 
Kommunala kök  
Flera av kommunens kök är i omfattande behov av renovering eller ombyggnation. Behovet är 
både utifrån arbetsmiljökrav och i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig 
måltidshantering. Det sammantagna bedömda investeringsbehovet för köken med nuvarande 
struktur på måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner fram till och med 2024. 
Bedömningen är att utvecklingsmöjligheterna inom måltidsverksamheten ger 
effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift om helhetstänk och samordning 
uppnås.  
Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras Linnéskolans kök 
så att samordning kan ske mellan Linnéskolan, Gemöskolan och andra mindre kök i närområdet. 
Där till är inriktningen att Linnéskolans nya kök också utgör kommunens beredskapskök med 
syfte att kunna hantera driftstopp i något av kommunens kök eller vid en extraordinär händelse. 
Enligt uppdrag från tekniska nämnden utreder förvaltningen nuvarande struktur och logistik i 
syfte att nå kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice. Utredningen är en del av 
tekniska nämndens budgetunderlag för 2022 men också en viktig pusselbit vid kommande analys 
av verksamhetsförändringar vi utbildnings- och omsorgsverksamheten i kommunen. 
Inför budget 2022 och plan 2023–2025 är investerings- och driftkostnaden kopplat kommunens 
kök enligt bedömning och sammanställning: 

 
 
Paradisskolan 
Till höstterminen 2022 öppnar en ny skola på området Paradiset vid Västar Bökhult. Skolan är 
utrustat med ett tillagningskök med kapacitet upptill 800 portioner per dag. Köket medför ökade 
hyreskostnader för kostverksamheten vilket redovisas i kommunens lokalresursplan med förslag 
på kompensation för berörda verksamheter. 
Bäckgatan  
Fastigheten på omfattar ca 7000 kvm lokaler och 27 326 kvm inhägnad gårdsyta. Bäckgatan 
inrymmer olika verksamheter så som kommunal, polisen, regionen samt uthyrda delar till privata 
företag. 

Tillkommande lokalkostander 
för nedan projekt (Tkr) Investeringskostander (Tkr) Anteckning
Objekt Ingår i hyran 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024

Kök Paradisskolan
Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader (4,5%) 550 1 950 Tillagningskök med kapacitet 800 port

Kök Linneskolan
Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader (4,5%) ? ? Tillagningskök med kapacitet 2500 port

Kök Solgården och Ryfors
Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 800 20 000 Tillagningskök med kapacitet 150 port

Kök Nicklagården
Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 495 11 000 Mottagningskök med kapacitet 75 port

Kök vid förskolor, Tornet, 
Eneryda, Liatorp, Pjätteryd

Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 405 9 000 Anpassning av mottagningskök

Kök Haganäs och Gemö
Mediakostander, drift, felavhjälpning 
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 675 15 000 Ombyggnation till tillagnig kapacitet

Summa 550 2 750 900 675 20000 20000 15000
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Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en omfattande renovering för att uppfylla krav på 
arbetsmiljö samt att säkerställa en funktionell, säker och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. 
2020 lämnade Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Bäckgatan vilket medfört behov av att 
anpassa lokaler och utrymmen för nya verksamheter samt att möjliggöra ytterligare ytor för 
extern uthyrning. 
Bäckgatans gårdsyta är behov av anpassning och åtgärder för att skapa en säker och funktionell 
hantering mellan verksamheternas behov och ytor. Polisen har signalerat att på sikt kan det vara 
aktuellt med ytterligare behov av lokaler för deras verksamhet vilket medför att redan nu 
behöver vi en långsiktigplan för verksamheterna vid Bäckgatan. Även för räddningstjänsten 
behöver en översyn ske för att långsiktigt hantera behovet av ett ändamålsenligt övningsområde 
och lokaler. I detta arbete behöver även en operativ analys ske i syfte att blåljusverksamhetens 
framtida geografiska placering är i linje med kravet på uppdraget och insatsen. 
Kommunhuset  
I takt med att kommunens invånare antal ökar, ökar också behovet kontorsplatser och 
gemensamhetsutrymmen för den kommunala administrationen. På kort sikt bedöms behovet 
lokaler vara hanterbart då VA-verksamheten kommer att flytta ut i samband med att nya 
vattenverket färdigställs. Ytterligare faktor att reflektera över är pandemins effekt och 
erfarenheter kopplat till behovet av kontorsutrymmen. Här föreslås att en utredning genomförs 
avseende kommunhusets kontorsutrymme där man belyser morgondagens krav, behov och 
önskemål för att bibehålla en attraktiv och ändamålsenliga arbetsmiljö för kommunens 
administration. Denna utredning förslås ske under 2021–2022 och ligga till grund för behovet 
från 2023. 

 
5 Investeringsbudget 2022–2033 
Sammantaget behov av investeringsmedel redovisas enligt nedan 2 tabeller för skatte och 
taxekollektivet. Beskrivning av projekten redovisas i bilaga 1a,1b, 2a, 2b och 5a, 5b och 6a, 6b. 
Investeringsanslag och ram (skatte) 

 
Investeringsanslag och ram (avgift) 

 

 
6 Exploateringsbudget 2022–2033 
Det strategiska och ekonomiska ansvaret för kommunens exploateringsverksamhet har 
kommunstyrelsen. Ansvar för att genomföra utbyggnation och förvaltningen av 

Investeringstyp
Nyinvestering/ 
reinvestering

Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Budget 
2026

Budget 
2027

Budget 
2028

Budget 
2029

Budget 
2030

Budget 
2031

Budget 
2032

Budget 
2033 Total budget

Investeringsanslag Nyinvesteringar 240 215 116 085 114 025 218 750 60 200 4 400 40 000 0 3 200 3 200 3 200 0 803 275
Reinvesteringar 20 950 39 900 98 200 21 650 3 400 300 2 300 300 2 850 5 100 900 300 196 150

261 165 155 985 212 225 240 400 63 600 4 700 42 300 300 6 050 8 300 4 100 300 999 425
Investeringsram Nyinvesteringar 3 850 4 150 2 550 1 450 1 450 950 950 950 950 1 450 1 450 1 450 21 600

Reinvesteringar 23 700 42 160 46 800 50 500 20 100 20 400 19 200 19 500 19 765 21 265 19 765 19 200 322 355
27 550 46 310 49 350 51 950 21 550 21 350 20 150 20 450 20 715 22 715 21 215 20 650 343 955

288 715 202 295 261 575 292 350 85 150 26 050 62 450 20 750 26 765 31 015 25 315 20 950 1 343 380

Totalt investeringsanslag

Total investeringsram
Total investeringsbudget

Investeringstyp
Nyinvestering/ 
reinvestering

Budget 
2022

Budget 
2023

Budget 
2024

Budget 
2025

Budget 
2026

Budget 
2027

Budget 
2028

Budget 
2029

Budget 
2030

Budget 
2031

Budget 
2032

Budget 
2033 Total budget

Investeringsanslag Nyinvesteringar 18 500 46 500 46 500 8 500 500 0 0 0 0 0 0 0 120 500
Reinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 500 46 500 46 500 8 500 500 0 0 0 0 0 0 0 120 500
Investeringsram Nyinvesteringar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 2 700

Reinvesteringar 19 000 23 500 24 500 25 100 25 800 26 400 27 000 27 800 28 500 29 100 29 100 0 285 800
19 300 23 800 24 800 25 400 26 100 26 700 27 300 28 100 28 800 29 100 29 100 0 288 500

37 800 70 300 71 300 33 900 26 600 26 700 27 300 28 100 28 800 29 100 29 100 0 409 000

Totalt investeringsanslag

Total investeringsram
Total investeringsbudget

88



 Budgetförslag  

 2021-06-03  13(15) 

exploateringsområden har tekniska nämnden.  Kommunledningsförvaltningen har tagit farm en 
exploateringsplan för kommande exploateringar som ligger till grund för såväl ekonomiskkalkyl 
samt planeringsmässiga förutsättningar för genomförande och förvaltning. 
Exploateringsbudgeten redovisas i bilaga 3 där både geografiskt område, ekonomisk kalkyl samt 
genomförande år framgår. Den ekonomiska kalkylen är uppdelad på tekniska skatte- och 
taxekollektiv för de delar som inte ska avyttras. 
Utifrån kommunens plan för exploatering så kommer även kommande år (2022–2025) innebära 
en fortsatt hög utbyggnadstakt. För tekniska förvaltningen innebär detta att projektlednings-
förmågan måste utökas för att säkerställa kvalité i hela genomförandeprocessen 
(detaljprojektering, upphandling, genomförande och överlämnande till drift och förvaltning). 
Under genomförande processen ställs också krav på både samverkan och samordning samt 
ekonomiska uppföljning vilket tillförda resurser skapar en förutsättning för. Ekonomiska 
förutsättningar för utökade projektledning sker inom ramen för byggherrekostnaden för 
projekten. 
Avseende driftkostnaden för tillkommande exploateringsområden kommer den framtida 
principen innebära att såväl kapitaltjänster och driftbudget beslutas i samband med att en 
detaljplan antas och tillförs då området är färdigställt och aktiverat. 
Nedan tabeller redovisas investeringskalkyl för respektive skattekollektivet och taxekollektivet 
(VA) 

Exploateringsinvesteringar som belastar skattekollektivet 

 
 
  

Projekt-
nummer Projektnamn Avd

Skatte/
Taxe

Beslutad 
budget tom 
2021

Budget  
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Total budget

11412 Blåsippan Expl.avtal G/P TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Boastad TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000
Delary TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 4 500 0 0 0 4 500 0 0 0 0 9 000
Dihult TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500
Furulund TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 10 000 100 000 73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 183 000

11409 Hvita Korset 7 mfl G/P TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Liatorp TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
N Froafälle Släggan 4 TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 22 000
S Froafälle Froafälle 12:1 TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 0 20 000 20 000 28 000 0 0 0 0 0 68 000
Solvikskajen Expl.avtal TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000
Stenbrohult 2:18 TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000
Stinsen 2 TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

10106 Vena TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 24 000 0 0 22 000 0 22 000 0 22 000 0 0 0 0 90 000
Vena IP TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
Virestad TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 1 900
Älmekulla Förtätning TN- Gata/Park Utgift Skatte 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000

0 29 000 12 500 124 000 133 500 21 900 48 000 28 000 48 500 0 0 0 0 445 400
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Exploateringsinvesteringar som belastar taxekollektivet 

 
 

7 Taxor och avgifter 
Förvaltningen föreslår revidering av taxor enligt bilaga 4.  
Avseende VA-taxan bereds detta som ett parallellt ärende till budgetförslaget och kommer att omfatta 
både förändring av taxe-modell samt förslag på ny taxa för avgiftskollektivet. 
 

8 Framtid 
Även framgent kommer utmaningen vara att anpassa och hitta balansen mellan förvaltningens uppdrag 
tilldelade resurser. Uppdraget omfattar så väl att ta hand om arvet och tidigare investeringar men också 
det som tillkommer till följd av kommunens positiva expansion och utveckling. Till följd av denna 
positiva utvecklingen kommer också behovet av att klara drift, underhåll och service både internt i 
kommunen med inte minst för våra invånare. Med denna bild finns behovet att utforma tydliga principer 
för volymkompensationer när det tillförs nya områden, skolor, kök eller gator och grönytor så att rimliga 
förutsättningar ges för verksamheten. 
Kompetens är en annan utmaning för förvaltningen. Huvuddelen av funktionerna kräver specialist-
kompetens så som ingenjör, kockar, rörnätstekniker, maskinförare m.fl. som i mellan åt är mycket svårt 
att rekrytera när vakans uppstår. Även framgent är det angeläget att Älmhults kommun är mån om ett 
bra arbetsgivarevarumärke. 
När det gäller ekonomin kommer även detta var en fortsatt utmaning för förvaltningen vilket innebär att 
vi även framgent måste se möjligheten i utveckling, anpassning och förändring av både uppdrag och 
verksamheterna inom förvaltningen. En viktig del för att uppnå utveckling och förändringar är att 
presentera utredningar och underlag för politiska beslut. 
 

Projekt-
nummer Projektnamn Avd

Skatte/
Taxe

Beslutad 
budget tom 
2021

Budget  
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Total budget

Boastad TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 -2 400 -1 200 -1 200 0 0 0 0 0 -4 800
Boastad TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 6 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Delary TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 -1 200 0 0 0 -1 200 0 0 0 -2 400
Delary TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 1 800 0 0 0 1 800 0 0 0 0 3 600
Dihult TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 -3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 500
Dihult TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 5 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 900
Furulund TN-VA Utgift Taxe 0 0 25 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000

10104 Gladan 5 TN-VA Utgift Taxe 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
10344 Gunnar Gröpe mfl TN-VA Inkomst Taxe 0 -610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -610

Hagahem 1 TN-VA Inkomst Taxe -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300
11609 Hvita Korset 7 mfl VA TN-VA Utgift Taxe 0 0 2 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675
11608 Kattesjön etapp 2 VA TN-VA Utgift Taxe 0 2 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 510

Liatorp TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 -1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 600
Liatorp TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300
N Froafälle Släggan 4 TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 750 -500 -500 0 -2 750
N Froafälle Släggan 4 TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 0 0 0 0 8 900
Pumpen 1 TN-VA Utgift Taxe 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
S Froafälle Froafälle 12:1 TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 0 -5 400 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -13 200
S Froafälle Froafälle 12:1 TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 0 14 000 10 000 3 400 0 0 0 0 0 27 400
Solvikskajen Expl.avtal TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 -5 000 -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000
Solvikskajen Expl.avtal G/P TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 15 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000
Stenbrohult 2:18 TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 0 0 0 0 0 -2 000
Stenbrohult 2:18 TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 0 0 2 650 0 0 0 0 0 0 2 650
Stinsen 2 TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

10106 Vena TN-VA Inkomst Taxe 0 0 -6 700 -3 300 -6 300 -1 500 -7 500 -6 000 -4 500 -4 500 -1 500 -1 500 0 -43 300
10106 Vena TN-VA Utgift Taxe 0 21 000 0 0 8 900 10 000 17 900 0 8 900 0 0 0 0 66 700

Vena IP TN-VA Utgift Taxe 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400
Vena IP TN-VA Inkomst Taxe 0 0 -1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 600
Virestad TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 -900
Virestad TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Älmekulla Förtätning TN-VA Inkomst Taxe 0 0 0 0 0 -1 200 -600 -500 0 0 0 0 0 -2 300
Älmekulla Förtätning TN-VA Utgift Taxe 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500

-100 24 500 19 375 30 050 20 400 21 200 15 850 -7 600 13 800 -8 750 -3 300 -3 300 -1 300 120 825
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Bilaga 1a. Budget Investeringsanslag 2022-2033

Nytt äskande eller 
tidigare beslutat

Ingår projekt i 
lokal-resursplan?

KF-beslut anges för 
tidigare beslutad

Projekt-
prioritering

Erhåller projktet
extern 
finansiering?

Projekt-
nummer Projektnamn

Nyinvestering 
eller 
Reinvestering

Skatte/T
axe

Beslutad 
budget 
tom 2021

Budget  
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033

Total 
budget Kommentar

Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 14930 Industristamspår Reinvestering Skatte 1 500 1 500 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 700
Tidigare beslutat Nej 2- Mindre prio Nej 17150 Kommunhuset anpassning Reinvestering Skatte 700 1 500 3 000 2 000 1 500 8 700
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 17230 Renovering Bäckgatan Reinvestering Skatte 1 800 15 000 10 000 5 000 31 800
Tidigare beslutat Ja 1 - Prioiterat Nej 17481 Ny skola Paradiset Nyinvestering Skatte 195 000 57 500 252 500
Tidigare beslutat Ja 1 - Prioiterat Nej 17482 Nytt högstadie Linnéskolan (Etapp 1) Nyinvestering Skatte 2 500 170 000 82 500 255 000 KF beslut § 77 2021‐05‐31, KS 2021/97
Tidigare beslutat Ja 1 - Prioiterat Nej Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2) Reinvestering Skatte 25 000 75 000 100 000
Tidigare beslutat Ja 1 - Prioiterat Nej Utbyggnad Förskola Norregård (2 avd) Nyinvestering Skatte 10 000 10 000
Nytt äskande Ja 1 - Prioiterat Nej Lokalresursplan resterande Nyinvestering Skatte 80 000 190 000 40 000 40 000 350 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 17488 Diö ishall kylaggregat Reinvestering Skatte 200 200 200 200 5 000 5 800
Nytt äskande Ja 2- Mindre prio Nej Diö ishall renovering Reinvestering Skatte 7 500 7 500 15 000
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 17489 Taxihuset Nyinvestering Skatte 0 2 000 2 000
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 17491 Torgbyggnad Nyinvestering Skatte 0 300 6 000 6 300
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 17492 Lastaren fasader Reinvestering Skatte 2 000 2 000

Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej Blåljushuset Nyinvestering Skatte 10 000 10 000 20 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej Renovering kök Solgården och Ryfors Nyinvestering Skatte 20 000 20 000
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej Renovering kök Nicklagården Nyinvestering Skatte 500 10 500 11 000
Nytt äskande 

Nej
1 - Prioiterat Nej Renovering kök vid Tornets fsk, Eneryda fsk, Liatorp fsk och 

Pjätteryd fsk 
Nyinvestering

Skatte 500 8 500 9 000
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej Renovering kök och matsal Haganässkolan och Gemöskolan. Nyinvestering Skatte 500 14 500 15 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Ja Flytt av två stugor till Ormakulla Nyinvestering Skatte 700 700
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Ja 14118 GC-väg Skolgatan Nyinvestering Skatte 925 925
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Ja 14119 GC-väg Östra Björkgatan Nyinvestering Skatte 150 150
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 14123 Korsningspnkt Kyrkogatan/Bäckgatan Nyinvestering Skatte 550 550
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 14124 Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan Nyinvestering Skatte 200 200
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 14125 GC-väg Eriksgatan Nyinvestering Skatte 800 800
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 14126 Västra Ringvägen GC åtgärder Nyinvestering Skatte 500 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Ja 14127 GC-väg Linnéskolan- Cykelbro över Elmevägen Nyinvestering Skatte 515 515
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Ja Korsningspunkter Ljungbyvägen Nyinvestering Skatte 850 850
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen Nyinvestering Skatte 2 500 2 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej Säker cykelöverfart väg 23 Nyinvestering Skatte 500 6 000 6 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Ja 14128 Bussuppställningsplats Nyinvestering Skatte 5 000 5 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Ja 14114 Gångbro Hallaryd, norra Reinvestering Skatte 700 700
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Ja Gångbro Hallaryd, södra Reinvestering Skatte 150 150
Tidigare beslutat Nej 2- Mindre prio Ja 14115 Paradisparken etapp 1 Nyinvestering Skatte 215 310 310 835
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 14116 Östra Ringvägen Nyinvestering Skatte 8 000 8 000 16 000
Nytt äskande Nej 3 - Minst prio Nej 14117 Ekvägen Nyinvestering Skatte 5 000 5 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej Återställning av trottoarer Nyinvestering Skatte 350 350
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 20543 Övningsfält Nyinvestering Skatte 1 500 1 500
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 20544 Rökskydd Nyinvestering Skatte 800 800
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 20545 Rökdykarradiosystem Nyinvestering Skatte 200 200
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 20550 RAKEL radiosystem Nyinvestering Skatte 1 400 1 400
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 20511 Räddningsfordon Älmhult Nyinvestering Skatte 4 200 4 200 8 400
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 20512 Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd Nyinvestering Skatte 1 000 4 200 5 200
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 20513 Tankenheten Nyinvestering Skatte 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800
Nytt äskande Ja 1 - Prioiterat Nej 20411 Paradisskolan kök och skolrestaurang Nyinvestering Skatte 2 000 2 000
Nytt äskande Ja 1 - Prioiterat Nej 20412 Linnéskolan kök och skolrestaurang Nyinvestering Skatte 2 000 2 000
Nytt äskande Ja 1 - Prioiterat Nej Haganässkolan kök och skolrestaurang Nyinvestering Skatte 1 000 1 000 2 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Ersättning hjullastare Reinvestering Skatte 2 000 2 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Ersättning Minihjullastare Reinvestering Skatte 600 600
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Heatweed Reinvestering Skatte 300 300
Nytt äskande Nej 3 - Minst prio Nej 18300 Skogsvagn Reinvestering Skatte 300 300
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 18300 Bevattningsvagn Reinvestering Skatte 200 200
Nytt äskande Nej 3 - Minst prio Nej 18300 Manskapsbod Reinvestering Skatte 200 200
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Väghyvel nr1 Reinvestering Skatte 5 500 5 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Redskapsbärare Reinvestering Skatte 600 600
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Väghyvel nr 2 Reinvestering Skatte 5 500 5 500
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 18300 Spolsläp Reinvestering Skatte 250 250
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 2m gräsklippare Reinvestering Skatte 300 300
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 3m gräsklippare Reinvestering Skatte 700 700
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Sopmaskin upptagande Reinvestering Skatte 1 500 1 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Traktor stor Reinvestering Skatte 1 000 1 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Dragen sopmaskin Reinvestering Skatte 600 600
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Hjullastare Reinvestering Skatte 2 000 2 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Liten traktor Reinvestering Skatte 500 500
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej 18300 Motviktstruck Reinvestering Skatte 150 150
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Sugande sopmaskin Reinvestering Skatte 1 600 1 600
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Heatweed Liten Reinvestering Skatte 300 300
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Heatweed Stor Nyinvestering Skatte 1 500 1 500
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Lastbil Reinvestering Skatte 2 800 2 800
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Hjullastare Reinvestering Skatte 2 000 2 000
Nytt äskande Nej 1 - Prioiterat Nej 18300 Minihjullastare Reinvestering Skatte 600 600
Nytt äskande Nej 2- Mindre prio Nej Ny lekplats Klöxhult Nyinvestering Skatte 1 500 1 500

204 900 281 165 163 485 212 225 240 400 63 600 4 700 42 300 300 6 050 8 300 4 100 300 1 231 825

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola 
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola

Projektprioritering
1 ‐ Prioiterat   kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2‐ Mindre prio kan vänta något år
3 ‐ Minst prio  kan vänta några år
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Bilaga 1b. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projekt‐
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har barnperspektivet 
beaktats?

10341 Centrumutveckling IT Ombygganation av torgmiljön , stationsplan och lekplats Ja
10830 Förlängn N Ringvägen PS Ny anslutning från Ljungbyvägen till Väg 120 inkl korsningspunkt Ljungbyvägen Ja
14101 Cykelbana Ryfors‐Delary EL Genom trafikverket ombyggnad av Väg 120 Ja
14663 Lekplats Hagabo IT Slutförande av Hagabområdet Ja
14740 Hagabo Vattenrike IT Slutförande av Hagabområdet Ja
14760 Hagabo bostadsområde IT Slutförande av Hagabområdet Ja
14930 Industristamspår FD Reinvesteringar på sidospåret, säkerhetsuppfyllelse och driftsäkerhet. Ej tillämpligt
17240 Servicecenter och entré k‐huset LL Klart under 2021 Ej tillämpligt
17330 Haga park LL Rivning för framtida bostäder. OBS skyddsrum går ej att rivas Ej tillämpligt
17331 Rivning Häradsbäckskola LL Rivning av delar såsom gamla huset, bibliotek/skola/panncentral Ja
17482 Nytt högstadie Linnéskola LL  Tillbygnad av skola samt ombyggnad av befintlig del Ja
17484 Tillbyggnad Diö skola LL Tillbyggnad av 4st klassrum med tillhörande grupprum och entre Ja
17150 Kommunhuset anpassning LL Diverse justeringar i huset såsom kontor etc. Trångbodda Ja
17230 Renovering Bäckgatan  LL Justeringar så verksamheten fungerar. Omkl, matsal,kontor, verkstad och gården. Trångbodda 

verksamheten får inte plats. Tankar för VA (nödvatten) får inte plats samt att arbetsmiljön i 
verkstaden är inte ok i dagsläget. Kommer krävas mer investeringar 2022 och framåt. Polis och 
ambulans har flaggat för mer yta framåt.

Ja

17479 Miljöhus LL Komplettering av miljöhus på några fastigheter för sortering Ej tillämpligt
17481 Ny skola Paradiset LL Ny skola F‐6 Pågår klart 2022. Ja
17485 Bökhult 70 LL Byte av yttertak och köket samt elsystem och infiltration. Socialen hyr detta hus och 

hyresgästen är svårplacerad. Vi gör bara åtgärder för att huset skall vara beboligt.
Ej tillämpligt

17486 Granualatfällor konstgräs LL Fällor för att samla upp plastkulor från fotbollsplanen. Ja
17488 Diö ishall kylaggregat  LL Renovering av kompressorer för att producera is. 2025 måste maskinerna bytas helt och hållet 

till nya.
Ja

0 Diö ishall renovering LL Ombyggnad av befintliga omkl, yttertak, läktare, ventilation, belysning Ja
17489 Taxihuset LL Ombyggnad för att kunna hyras ut till någon verksamhet Ja
17491 Torgbyggnad LL Se över vad man skall göra med befintliga hus. Husen är dåliga så det krävs nog att man bygger 

nytt.
Ja

17492 Lastaren fasader LL Byte av två stycken fasader i norr och öster inklusive fönster och portar. Ja
17493 Cafeterian kommunhuset LL Blir inte aktuell ligger i projekt 17240 Ej tillämpligt
0 Blåljushuset LL Polis och ambulans har flaggat för att man behöver mer yta framåt. Diskussion med berörda 

skall göras innan exakt investering kan fås.
Ej tillämpligt

0 Renovering kök Solgården och Ryfors LL Reinvesteringa för kostenskök anpassningar för framtida drift. Gäller Solgårdens kök som är i 
väldigt stort behov av om‐ och utbyggnad. Här ingår också Solgårdens omklädnads del då den 
ligger under köket i källare. Ryforsskolans kök ingår också med en mindre anpassning. 

Ja

0 Renovering kök Nicklagården LL Nicklagårdens kök behöver en större renovering för att upprätthålla krav på arbetsmiljö och 
ändamålsenligheten.

Nej

0 Renovering kök vid Tornets fsk, Eneryda fsk, Liatorp fsk och Pjätteryd fsk  Reinvesteringn för kostenskök anpassningar för framtida drift. Här ingår Liatorp med en mindre 
utbyggnad till tillagning samt anpassningar på Tornets fsk, Eneryda fsk och Pjätteryd fsk 

Ja

0 Renovering kök och matsal Haganässkolan och Gemöskolan. LL Reinvesteringar för kostenskök anpassningar för framtida drift. Haganässkolan matsal för liten. 
En utbyggnad av Gemöskolan ställer nya krav på skolans måltidsmiljö.

Ja

0 Flytt av två stugor till Ormakulla LL Flytt av två kulturhistoriska byggnader i Haganäsparken till Ormakullagården i syfte att på sikt 
utveckla Oramkullagården till kultur och friluftsplats plats i Älmhult tätort.

Ja

14118 GC‐väg Skolgatan EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14119 GC‐väg Östra Björkgatan EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14122 Korsningspumkt Svanabodavägen EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14123 Korsningspnkt Kyrkogatan/Bäckgatan  EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
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14124 Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14125 GC‐väg Eriksgatan EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14126 Västra Ringvägen GC åtgärder EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
14127 GC‐väg Linnéskolan‐ Cykelbro över Elmevägen EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja

Korsningspunkter Ljungbyvägen EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
Säker cykleöverfart väg 23 EL Återfinns i åtgärdsplanen för trafikhöjandeåtgärder i syfte att skap en säker korsningpunkt över 

väg 23. Åtgärden har flera alternativ samt behov av samverkam med trafikverket och andra 
markägar vilket medför behov av utredning 2022 och genomförande 2023.

Ja

Cykelväg etapp 1 Älmhult ‐ Diö EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
Cykelväg etapp 2 Älmhult ‐ Diö EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
Cykelväg etapp 3 Älmhult ‐ Diö EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja
Badvägen ‐ Sjöastadbygd EL Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder Ja

14128 Bussuppställningsplats PS Alternativ uppställningsplats för regionbussar efter exploatering av Stnisen området Ja
14111 Träd torget IT Återplantering av nya träd Ja
14112 Arbetsmiljö verkstad FD Bäckgatans lokaler, verkstad, elsäkerhet till verkstadsmaskiner. Ej tillämpligt
14113 Sopsortering offentlig miljö IT Avfallshantering Ja
14114 Gångbro Hallaryd, norra EL Trafiksäkerhetsåtgärder Ja

Gångbro Hallaryd, södra EL Trafiksäkerhetsåtgärder Ja
14115 Paradisparken etapp 1 IT Utveckling av parkmiljö i Paradisområdet Ja
14116 Östra Ringvägen PS Del av ringled Danskavägen ‐ Växjövägen Ja
14117 Ekvägen EL Nybyggnation av väg mellan Ljungbyvägen och Gotthardsgata Ja
14623 Blendas backe bro IT Sluförande av projektet Ätbarpark Ja
20501 Arbetsmiljöåtgärder LN Åtgärder inom räddningstjänsten Ja
20543 Övningsfält LN Bibehålla närövningsfältet för kravställd kometens inom räddningstjänsten Ja
20544 Rökskydd LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20545 Rökdykarradiosystem LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20550 RAKEL radiosystem LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20511 Räddningsfordon Älmhult LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20512 Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20513 Tankenheten LN Förnyelse av operativ utrustning Ja
20411 Paradisskolan kök och skolrestaurang CB  Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang Ja
20412 Linnéskolan kök och skolrestaurang CB  Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang Ja
0 Haganässkolan kök och skolrestaurang CB  Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang Ja
18300 Ersättning hjullastare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Ersättning Minihjullastare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Heatweed FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Skogsvagn FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Bevattningsvagn FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Manskapsbod FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Väghyvel nr1 FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Redskapsbärare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Väghyvel nr 2 FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Spolsläp FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 2m gräsklippare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 3m gräsklippare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Sopmaskin upptagande FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Traktor stor FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Dragen sopmaskin FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Hjullastare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Liten traktor FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Motviktstruck FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Sugande sopmaskin FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Heatweed Liten FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt

94



18300 Heatweed Stor FD Nyanskaffnining av fordon för effektiv bekämpning och skötsel av trottoarer och hårdgjordaytor Ej tillämpligt

18300 Lastbil FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Hjullastare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
18300 Minihjullastare FD Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan Ej tillämpligt
0 Ny lekplats Klöxhult IT Flera mindre lekplatser samordnas till en störr i syfte att skapa atraktivitet och kostandseffektiv 

skötsel
Ja
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Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033

Projekt-
nummer Projektnamn

Nyinvestering 
eller 
Reinvestering

Projekt-
prioritering Skatte/Taxe

Budget  
2022 Plan 2023 Plan 2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

Plan 
2030

Plan 
2031

Plan 
2032

Plan 
2033

Total 
budget

17000 Ombyggnad av lokaler Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 24 000
17320 Fastighetsmiljöer Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 24 000
17400 Reinvesteringar o komponenetbyte Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 5 000 25 000 25 000 30 000 85 000
17472 Övervakningskamera larm mm Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 1 000 1 000 2 000
17475 Förbättring av IT skolor/säbo Nyinvestering 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000
17476 Uppgrad mjukvara styr o regler Reinvestering 2- Mindre prio Skatte 500 500 500 500 500 500 500 3 500
17477 Komponentbyte lokaler K3 Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 1 500 1 500 1 500 4 500
17478 Städ-maskiner/utrustning Nyinvestering 2- Mindre prio Skatte 800 600 1 000 2 400
17920 Ombyggnad av avdelningskök Nyinvestering 2- Mindre prio Skatte 1 500 2 000 3 500

Reinvesteringar för att hålla beslutad nivå Reinvestering 2- Mindre prio Skatte 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 70 000
Upprustning av Ormakullagården Nyinvestering 2- Mindre prio Skatte 100 100 100 300

20410 Kosten inventarier Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 1 000 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 4 900
20500 Räddningsutrustning Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600
20514 Räddningsfordon, båtar mm Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 400 1 060 700 500 700 300 65 65 65 3 855
10370 Gatuåtgärder Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
14200 Asfaltprogram Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 48 000
14621 Byte vägmärken Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
14622 Dagvattenpumpstationer Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 2 000 300 1 500 3 800
14801 Utbyte till LED ca 500 st/år Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
14800 Gatubelysning övrigt Nyinvestering 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
14660 Lekplatser förnyelse Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200
18300 Maskiner och redskap Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000

Gatuutrustning och rännstensbrunnar Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
Parker förnyelse av utrustning Nyinvestering 2- Mindre prio Skatte 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000
Hållplatser förnyelse Nyinvestering 2- Mindre prio Skatte 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400
Broar enskilda vägar Reinvestering 1 - Prioiterat Skatte 400 400 400 400 400 2 000

27 550 46 310 49 350 51 950 21 550 21 350 20 150 20 450 20 715 22 715 21 215 20 650 343 955

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.

Projektprioritering
1 ‐ Prioitera  kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2‐ Mindre pkan vänta något år
3 ‐ Minst pr  kan vänta några år
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Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033

Projekt‐
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har 
barnperspektivet 
beaktats?

17000 Ombyggnad av lokaler LL Mindre justeringar ute i vårt bestånd Ja
17400 Reinvesteringar o komponenetbyte LL Energieffektiviserande åtgärder och utbyte av komponenter Välj objekt
17472 Övervakningskamera larm mm LL Bevakning och larm åtgärder på fastigheter och nyanskaffning Välj objekt
17320 Fastighetsmiljöer LL Reinvestering på utrustning och justering av ytor såsom gräs, grus, staket/grindar Välj objekt
17475 Förbättring av IT skolor/säbo LL Öka kapaciteten i våra nät på skolor och säbo Välj objekt
17476 Uppgrad mjukvara styr o regler LL Utbyte av komponenter i övervakningssystemet (Schneider) Välj objekt
17477 Komponentbyte lokaler K3 LL Kylskåp etc för att lättare bokföra Välj objekt
17478 Städ‐maskiner/utrustning Skall ligga under lokalvård och gäller städutrustning såsom maskiner och vagnar Välj objekt
17920 Ombyggnad av avdelningskök LL Byte av maskiner hos kosten och avdelningskök Välj objekt
17487 Kostenskök LL Byte av maskiner  Välj objekt

Reinvesteringar för att hålla beslutad nivå LL Reinvesteringar går hela tiden i cykler och denna kommer plockas från Vitec för vilka fastigheter 
som behovet finns.

Välj objekt

Flytt av 2st stugor Haganäsparken LL Flytta av gamla stugor ner till Ormakullagården. Mycket svårt att bedöma kostnaden.
Upprustning av Ormakullagården LL Målning utvändigt och bättring av fönster

20410 Kosten inventarier CB Utbyte av köksutrustning och möbler Ja
20500 Räddningsutrustning LN Välj objekt
20514 Räddningsfordon, båtar mm LN Välj objekt
10370 Gatuåtgärder FD Trafiksäkerhetsåtgärder och framkomlighet. Välj objekt
14200 Asfaltprogram FD Toppningar av gator inkl. ersättningsmålningar rännstensbeteckningar och undersökning. Välj objekt
14621 Byte vägmärken FD Byten av befintliga vägmärken. livslängd ca 20år.  Välj objekt
14622 Dagvattenpumpstationer FD Byte av bef. pumpstationer, är i en slutfas. Fler enheter kommer längre fram i tiden. Välj objekt
14801 Utbyte till LED ca 500 st/år EL Förnyelse av bef bel. högtrycksnatrium till LED Välj objekt
14800 Gatubelysning övrigt EL Nedkörds stolpar skador, utbyte trasiga elanläggningar. Välj objekt
14660 Lekplatser förnyelse FD Byte av lekutrustning på befintliga lekplatser i hela kommunen om fattar 21 st lekplatser i olika 

omfattning.
Välj objekt

18300 Maskiner och redskap FD Fortlöpande byten av redskap, snöplogar, paddor, sandningskar utrustning. Välj objekt
0 Gatuutrustning och rännstensbrunnar FD Alla komponenter med en avskrivningstid i vägöverbyggnaden, rännstensbrunnar tex.
0 Parker förnyelse av utrustning FD Soptunnor, hårdgjorda ytor, bänkar, träd. Justering av gräsytor av arbetsmiljöskäl. Välj objekt
0 Hållplatser förnyelse EJ Underhåll av bef. hållplatser samt utbyggnad av nya, fokus på exploateringsomr. Välj objekt
0 Broar enskilda vägar EJ Underhåll av broar på enskilda vägar, 70%i bidrag från TRV Ej tillämpligt
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Bilaga 3. Budget Exploateringsanslag 2022-2033 

 

KF/KS-beslut 

detaljplan

Proj-

nr Projektnamn Avd Status

Skatte

/Taxe

Beslutad 

budget 

tom 

2021

Budget  

2022 Plan 2023 Plan 24 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033

Total 

budget 

2022-

2033

Antagen Blåsippan Expl.avtal Inkomst Finans Pågående Skatte -4 000 -4 000

Antagen 11412 Blåsippan Expl.avtal Utgift TN-Gata/Park Pågående Skatte 2 000 2 000

Boastad Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -10 000 -10 000 -5 000 -5 000 -2 500 -32 500

Boastad Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 125 250 375

Boastad Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 22 000 22 000

Boastad Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -2 400 -1 200 -1 200 -4 800

Boastad Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 6 500 3 500 10 000

Antagen 11502 Bökhult/Hökhult etapp2 Inkomst Finans Pågående Skatte -7 500 -7 500 -3 000 -2 000 -20 000

Antagen Delary Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -8 000

Antagen Delary Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 500 500

Antagen Delary Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 4 500 4 500 9 000

Antagen Delary Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -1 200 -1 200 -2 400

Antagen Delary Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 1 800 1 800 3 600

Dihult Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -4 000 -2 000 -15 000 -1 100 -1 000 -3 000 -26 100

Dihult Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 250 250 500

Dihult Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 5 900 5 900

Dihult Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -3 500 -3 500

Dihult Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 14 500 14 500

Planbeslut 10108 Furulund, etapp 1-3 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -15 000 -20 000 -25 000 -25 000 -25 000 -20 000 -10 000 -140 000

Planbeslut 10108 Furulund, etapp 1-3 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 2 500 2 000 4 500

Planbeslut Furulund, etapp 1-3 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 10 000 50 000 60 000

Planbeslut Furulund, etapp 1-3 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 50 000 73 000 123 000

Planbeslut Furulund, etapp 1-3 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 25 000 15 000 15 000 55 000

Antagen 10104 Gladan 5 Inkomst Finans Pågående Skatte -900 -900

Antagen 10104 Gladan 5 Utgift TN-VA Pågående Taxe 200 200

Antagen 10344 Gunnar Gröpe mfl Utgift KS-Shb Pågående Skatte 9 000 9 000

Antagen 10344 Gunnar Gröpe mfl Inkomst TN-VA Pågående Taxe -610 -610

Planbeslut 10345 Hagahem 1 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -13 200 -13 200

Planbeslut Hagahem 1 Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -300 -300

Antagen 10346 Hvita Korset 7 mfl Utgift KS-Shb Välj objekt Skatte 3 000 3 000

Antagen 11409 Hvita Korset 7 mfl G/P Utgift TN-Gata/Park Pågående Skatte 3 000 3 000

Antagen 11609 Hvita Korset 7 mfl VA Utgift TN-VA Pågående Taxe 2 675 2 675

Antagen 10115 Kattesjön etapp 2 Utgift KS-Shb Pågående Skatte 100 100

Antagen 11608 Kattesjön etapp 2 VA Utgift TN-VA Pågående Taxe 2 510 2 510

Antagen Liatorp Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -1 000 -1 000 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -4 100

Antagen Liatorp Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 300 300

Antagen Liatorp Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 3 000 3 000

Antagen Liatorp Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -1 600 -1 600

Antagen Liatorp Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 1 300 1 300

Antagen N Froafälle Släggan 4 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -5 000

Antagen N Froafälle Släggan 4 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 50 150 200

Antagen N Froafälle Släggan 4 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 22 000 22 000

Antagen N Froafälle Släggan 4 Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -1 750 -500 -500 -2 750

Antagen N Froafälle Släggan 4 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 8 900 8 900
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KF/KS-beslut 

detaljplan

Proj-

nr Projektnamn Avd Status

Skatte

/Taxe

Beslutad 

budget 

tom 

2021

Budget  

2022 Plan 2023 Plan 24 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033

Total 

budget 

2022-

2033

Planuppdrag Pumpen 1 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -7 000 -7 000

Planuppdrag Pumpen 1 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 500 500

Planuppdrag Pumpen 1 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 200 200

Planuppdrag S Froafälle Froafälle 12:1 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -6 500 -10 000 -6 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -28 000

Planuppdrag S Froafälle Froafälle 12:1 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 250 250 500

Planuppdrag S Froafälle Froafälle 12:1 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 20 000 20 000 28 000 68 000

Planuppdrag S Froafälle Froafälle 12:1 Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -5 400 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -13 200

Planuppdrag S Froafälle Froafälle 12:1 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 14 000 10 000 3 400 27 400

Planuppdrag Solvikskajen Expl.avtal Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -5 000 -5 000 -10 000

Planuppdrag Solvikskajen Expl.avtal Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 4 000 4 000 8 000

Planuppdrag Solvikskajen Expl.avtal Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -5 000 -5 000 -10 000

Planuppdrag Solvikskajen Expl.avtal G/P Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 15 000 2 000 17 000

Antagen Stenbrohult 2:18 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -2 000 -2 000 -2 000 -1 350 -7 350

Antagen Stenbrohult 2:18 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 600 600

Antagen Stenbrohult 2:18 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 6 000 6 000

Antagen Stenbrohult 2:18 Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -2 000 -2 000

Antagen Stenbrohult 2:18 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 2 650 2 650

Planprogram Stinsen 2 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -11 000 -11 000

Planprogram Stinsen 2 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 800 800

Planprogram Stinsen 2 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 2 500 2 500

Planprogram Stinsen 2 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 400 400

Planprogram Vena IP Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -3 750 -3 750

Planprogram Vena IP Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 500 2 500 3 000

Planprogram Vena IP Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 1 400 1 400

Planprogram Vena IP Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 2 500 2 500

Vena IP Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -1 600 -1 600

Antagen 10106 Vena, etapp 1-2 Inkomst Finans Pågående Skatte -10 000 -13 300 -10 000 -10 000 -26 500 -69 800

Antagen 10106 Vena, etapp 1-2 Utgift KS-Shb Pågående Skatte 1 000 1000
Antagen 10106 Vena, etapp 1-2 Utgift TN-Gata/Park Pågående Skatte 24 000 24 000

Antagen 10106 Vena, etapp 1-2 Utgift TN-VA Pågående Taxe 21 000 10 000 9 000 40 000

Antagen 10106 Vena, etapp 1-2 Inkomst TN-VA Pågående Taxe -6 700 -3 300 -3 300 -6 000 -3 000 -3 000 -25 300

Planprogram Vena, etapp 3-5 Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -10 000 -10 000 -20 000 -10 000 -20 000 -10 000 -10 000 -90 000

Planprogram Vena, etapp 3-5 Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 1 000 1 000 1 000 3 000

Planprogram Vena, etapp 3-5 Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 22 000 22 000 22 000 66 000

Planprogram Vena, etapp 3-5 Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 8 900 8 900 8 900 26 700

Planprogram Vena, etapp 3-5 Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -3 000 -1 500 -1 500 -3 000 -1 500 -4 500 -1 500 -1 500 -18 000

Antagen Virestad Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -350 -350 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -1 925

Antagen Virestad Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 100 100

Antagen Virestad Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 1 900 1 900

Antagen Virestad Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -900 -900

Antagen Virestad Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 750 750

Älmekulla Förtätning Inkomst Finans Ej påbörjat Skatte -10 000 -10 000 -35 000 -55 000

Älmekulla Förtätning Utgift KS-Shb Ej påbörjat Skatte 750 750

Älmekulla Förtätning Utgift TN-Gata/Park Ej påbörjat Skatte 8 000 8 000

Älmekulla Förtätning Utgift TN-VA Ej påbörjat Taxe 3 500 3 500

Älmekulla Förtätning Inkomst TN-VA Ej påbörjat Taxe -1 200 -600 -500 -2 300

8 900 48 450 -7 650 86 700 80 900 -38 975 -52 225 -31 975 33 775 -33 625 -16 825 -16 825 -3 300 57 32599



Nämnd:
Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2022
(Mallen ska bifogas förslag till beslut om taxor och avgifter)

Kronor

Självkostnad 
2020 (kr)

KF beslut 
2021 (kr)

Förslag 
TAXA 
AVGIFT  
2022 (kr)

Intäkts‐
bortfall 
totalt (kr) 
om taxa ej 
höjs

Ma
rka

ryd

Ol
ofs

trö
m

Os
by

Lju
ng

by

Tin
gs

ryd

Alv
est

a

Taxa 2020 2021 2022 2022 Taxa 2021 Taxa 2021 Taxa 2021 Taxa 2021 Taxa 2021 Taxa 2021
Matabonnemang SÄBO (dygn) 124 kr 146 1 084 000 98 120 101 126 120 124
Matadistribution hemtjänsten (lunch) 72 kr 80 342 000 68 54 65 80 75 74
Lunch Nicklagården (restaurang stängd pga Covid‐19) 76 kr 80 68 85

Tillsyn LSO (grund) 943 kr 967 6 720 554 1050 1024 800 1022 980
Tillsyn LBE (grund) 943 kr 967 1 440 554 1050 1024 800 1022 980
Sotning (grund)‐ Utförs av entreprenör 508 kr 520 72 000 563 649 578 600 628 593
Brandskyddskontroll ‐ Utförs av entreprenör 933 kr 956 23 000 695 739 738 907 732 730

Fast saluplats, högst 12m2  (kalender år) 2 500 kr 2 500 2 500 1700 2400
Fast saluplats, 12‐40m2 (kalenderår) 5 000 kr 5000 5 000 5000
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag) 150 kr 150 250 100 70
Tillfällig saluplats, högst 12‐40m2 (per dag) 300 kr 300 500
Matvagn helår (kalenderår) 18 000 kr 18000
Matvagn sommarsäsong 1 apr‐30 sep (per månad) 12 000 kr 2000
Matvagn vintersäsong, 1 okt‐31mar (per månad) 8 000 kr 1 300
Matvagn enskild dag 500 kr 500
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2 300 kr 300
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v 50 kr 50
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v 75 kr 75
Saluplats julgransförsäljning/säsong 400 kr 400
Uteservering 1 apr‐30 sep (säsong/m2) 80 kr 80
Uteservering ‐ upplag 1 okt‐31 mars, (säsong/m3) 50 kr 50
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats) 100 kr 100
Plats för fast reklam (m2 reklamyta/år) 400 kr 450
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag):
Älmhult 500 kr
Övriga orter 300 kr

Sanktionsavgifter för brister i TA‐planer Bilaga E* Bilaga E*
* Handbok arbete på väg, Bilaga E (KF beslut §75/2021)
Handläggning av TA‐planer och schakttillstånd. 1 500 kr 0 0

Taxa/avgift för felparkering (överskriden P‐tid) 400 kr 400
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse P‐förbud) 600 kr 600
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse handikap‐P) 800 kr 800

Summa intäktsbortfall 1 529 160
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Bilaga 1. Budget Investeringsanslag VA 2022-2033

Nytt äskande eller 
tidigare beslutat

Ingår projekt i 
lokal-
resursplan?

KF-beslut 
anges för 
tidigare 
beslutad

Projekt-
prioritering

Erhåller 
projktet extern 
finansiering?

Projekt-
nummer Projektnamn

Nyinvestering 
eller 
Reinvestering Skatte/Taxe

Beslutad budget 
tom 2021

Budget  
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033

Total 
budget

Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 15520 Vattenskyddsområde Möckeln Nyinvestering Taxe 3 500 500 500 500 500 500 6 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 15850 Nytt vattenverk Älmhult Nyinvestering Taxe 199 734 5 000 204 734
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 15851 Omb reningsverk Älmhult Nyinvestering Taxe 75 000 5 000 30 000 30 000 140 000
Tidigare beslutat Nej 1 - Prioiterat Nej 15591 Överföringsledning Diö Nyinvestering Taxe 50 000 8 000 16 000 16 000 8 000 98 000

328 234 18 500 46 500 46 500 8 500 500 0 0 0 0 0 0 0 448 734

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola 
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola

Projektprioritering
1 ‐ Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 ‐ mindre prio = kan vänta något år
3‐ minst prio = kan vänta några år
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Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projekt‐
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har barnperspektivet 
beaktats?

15400 Slamhantering ARV KT Hantering av slam från avloppsreningsverket i Älmhult. I projektet ingår anläggande av slamplatta för 
förvaring av slam inom reningsverkstomten samt utbyggnad av befintligt verk med slamutmatningsdel 
i anslutning till slamplattan. Utförs eftersom gamla vassbäddar inte längre fungerar. 

Ej tillämpligt

15500 Nytt styrsystem/fiberanslutning KT Fiberanslutning till alla VA‐anläggningar. Projektet ar pågått under flera år och beräknas kunna 
avslutas under 2021. 

Ej tillämpligt

15520 Vattenskyddsområde Möckeln KT Inrättande av vattenskyddsområde samt anskaffande av tillstånd för vattenverksamhet för de 
vattentäkter som i dagsläget saknar skydd och tillstånd. Krav i miljöplan. 

Ej tillämpligt

15630 VA Boastad överföringsledning KT Nedläggning av befintlig avloppsanläggning i Boastad som ersätts med överföringsledning över sjön 
Möckeln med anslutning till Älmhults avloppsreningsverk. För att öka möjlighet till anslutning av fler 
kunder i Boastad läggs både dricks‐ och spillvattenledningar i projektet. 

Ej tillämpligt

15850 Nytt vattenverk Älmhult KT Om‐ och tillbyggnad av Älmhults vattenverk för att klara ökat invånarantal. Dimensionerat för att 
klara kapaciteten till år 2050. 

Ej tillämpligt

15851 Omb reningsverk Älmhult KT Om‐ och tillbyggnad av Älmhults avloppsreningsverk för att klara ökat invånarantal. Dimensioneras för 
att klara kapaciteten till år 2050. 

Ej tillämpligt

15591 Överföringsledning Diö KT Överföringsledningar för dricks‐ och spillvatten mellan Älmhult och Diö. Ny dricksvattenledning 
innebär att Älmhults vattenverk kommer att försörja Diö och Liatorps samhälle med vatten och att 
Diö vattenverk kommer att byggas om till tryckstegringsstation. Befintlig spillvattenledning som är i 
dåligt skick byts ut samtidigt som ny dricksvattenledning anläggs. 

Ej tillämpligt
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Bilaga 2. Budget Investeringsram VA 2022-2033

Projekt-
nummer Projektnamn

Nyinvestering 
eller 
Reinvestering

Projekt-
prioritering Skatte/Taxe

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027

Plan 
2028

Plan 
2029

Plan 
2030

Plan 
2031

Plan 
2032

Plan 
2033

Total 
budget

15000 VA-sanering befintligt Reinvestering 1 - Prioiterat Taxe 10 000 10 500 11 500 12 100 12 800 13 400 14 000 14 800 15 500 16 100 16 100 146 800
15010 VA-sanering detaljplan Reinvestering 1 - Prioiterat Taxe 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 55 000
15600 VA-anläggningar reinvesteringar Reinvestering 1 - Prioiterat Taxe 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 84 000

NY Vattennskyddsområde mindre VV Nyinvestering 1 - Prioiterat Taxe 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2 700
19 300 23 800 24 800 25 400 26 100 26 700 27 300 28 100 28 800 29 100 29 100 0 288 500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.

Projektprioritering
1 ‐ Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 ‐ mindre prio = kan vänta något år
3‐ minst prio = kan vänta några år
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Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033

Projekt‐
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har 
barnperspektivet 
beaktats?

15000 VA‐sanering befintligt VA Utbyte av gamla VA‐ledningar enligt framtagen förnyelseplan.  Ej tillämpligt
15010 VA‐sanering detaljplan VA Tillkommande VA‐ledningar eller förändring av dimension på  Ej tillämpligt
15600 VA‐anläggningar reinvesteringar VA Reinvestering av mindre VA‐anläggningar, t. ex. vattenverk, 

avloppssreningsverk, pumpstationer, etc. enligt framtagen 
reinvesteringsplan. 

Ej tillämpligt

NY Vattennskyddsområde mindre VV VA Enligt framtagen miljöplan för Älmhults kommun ska samtliga 
vattenverk ha inrättat vattenskyddsområde innan 2030. För 
vattentäkterna krävs också erforderliga tillstånd för att bedriva 
vattenverksamhet. 

Ej tillämpligt
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Driftbudget 2022 ‐ Tekniska nämnden Bilaga 7

Underlag för budgetförslag och detaljbudget verksamhetsår 2022

2021 2022 2021 2022

Avdelning/Funktion Ansvar Verksamhet 3 pos. Verksamhet
Årsbudget
Intäkter Kkr

Förändring av 
Intäkter Kkr

Årsbudget 
Kostnader Kkr

Förändring av 
Kostnader Kkr

Budgetanvisning 
2022

Differens mot 
budgetanvisning

Budgetförslag 
2022

Förvaltningsledning 14000 100 10040 Teknisk nämnd 0 0 630 630 630 0 630
14000 215 21505 Markavtal och arrendeverksamhet 0 0 0 0 0 0 0
14000 215 21588 Teknisk administration ‐267 ‐267 4 885 4 412 4 145 0 4 145

215 Ofördelad lönerevision 2021 årsaffekt 0 0 1 706 1 706 0 1 706
Summa teknisk adm och nämnd ‐267 ‐267 5 515 6 748 6 481 0 6 481

14120 220 22023 Industrispår ‐112 ‐120 620 620 508 ‐8 500
14100 263 26320 Vattenkontroll Helge å 0 0 90 95 90 5 95

Summa näringsliv, miljö och hälsa ‐112 ‐120 710 715 598 ‐3 595
Projekt och planering

14110 249 24910 Projekt och planering ‐1 498 ‐1 500 2 600 3 000 1 102 398 1 500
14110 249 24911 Gata allmän plats ‐550 ‐550 286 300 ‐264 14 ‐250
14120 249 24920 Produktion gata och park 0 0 0 0 0 0 0
14110 249 24921 Kapitaltjänst gator och vägar ‐3 820 ‐2 000 10 523 10 968 6 703 2 265 8 968
14120 249 24922 Produktion personal 0 0 0 0 0 0 0
14120 249 24930 Enskilda vägar 0 0 0 0 0 0 0

Summa Projekt och planering ‐5 868 ‐4 050 13 409 14 268 7 541 2 677 10 218
Produktionsavdelning

14120 250 25010 Parker ‐70 0 948 1 050 878 172 1 050
14120 250 25020 Lekplatser 0 0 582 830 582 248 830

Summa parker och lekplatser ‐70 0 1 530 1 880 1 460 420 1 880
Räddningstjänsten

14900 270 27010 Stödprocessen 0 0 1 950 1 950 1 950 0 1 950
14900 270 27020 Skadeförebyggande ‐530 ‐530 1 528 1 528 998 0 998
14900 270 27030 Skadeavhjälpande ‐750 ‐650 17 794 17 794 17 044 100 17 144

Summa räddningstjänsten ‐1 280 ‐1 180 21 272 21 272 19 992 100 20 092
Skog och tätortsnära skog

14000 810 81090 Skogsdrift ‐500 ‐500 503 503 3 0 3
14000 810 81091 Tätortsnära skog ‐400 ‐400 770 770 370 0 370
14000 810 81092 Skyddsjakt 0 0 0 30 30 0 30

Skogsverksamhet ‐900 ‐900 1 273 1 303 403 0 403
VA‐avdelning

14100 865 86510 Va‐administration ‐54 367 ‐55 000 650 650 ‐53 717 ‐633 ‐54 350
14100 865 86520 Va‐verk 0 0 23 675 23 675 23 675 0 23 675
14100 865 86530 Va‐ledningar ‐1 614 ‐1 700 14 513 14 501 12 899 ‐98 12 801
14100 865 86540 Kapitaltjänst Va 0 0 17 143 17 874 17 143 731 17 874

Summa vatten och avlopp ‐55 981 ‐56 700 55 981 56 700 0 0 0
Renhållningsverksamhet

14300 870 87030 Lakvatten drift o underhåll ‐1 300 ‐1 300 1 300 1 300 0 0 0
14300 870 87040 Återställning gamla deponin 0 0 0 0 0 0 0

Summa avfallshantering ‐1 300 ‐1 300 1 300 1 300 0 0 0
Produktionsavdelning

Fredrik  14120 249 24920 Produktion gata och park ‐1 985 ‐1 600 10 434 12 734 9 236 1 898 11 134
14120 249 24922 Produktion personal ‐755 ‐500 755 945 0 445 445
14120 249 24930 Enskilda vägar ‐5 660 ‐5 500 6 660 7 500 1 000 1 000 2 000
14120 880 88062 Maskiner och transportmedel ‐4 420 ‐4 650 4 420 4 650 0 0 0
14120 880 88064 Beredskapsverksamhet ‐1 600 ‐1 630 1 600 1 630 0 0 0

Produktionsavdelning Summa produktion Fredrik ‐14 420 ‐13 880 23 869 27 459 10 236 3 343 13 579
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Ted 14140 880 88068 Diesellager ‐1 680 ‐850 1 680 850 0 0 0
14140 880 88070 Parkenheten ‐6 250 ‐6 375 6 250 6 812 437 0 437
14140 880 88071 Gatuenheten ‐2 700 ‐2 755 2 700 2 755 0 0 0
14140 880 88072 Rörnätsenheten ‐3 610 ‐3 685 3 789 3 685 0 0 0

Summa produktion ‐14 240 ‐13 665 14 419 14 102 437 0 437
Fastighetsavdelningen

14200 910 91010 Fastighetsadministration ‐1 200 0 1 994 1 147 186 961 1 147
14200 910 91020 Kommunala verksamhetslokaler ‐99 700 ‐108 690 47 966 108 655 ‐51 734 51 699 ‐35
14200 91030 Löpande underhåll 0 0 0 0 0 0 0
14200 800 80000 Affärslokaler 0 ‐3 872 0 3 360 0 ‐512 ‐512
14200 815 81500 Bostäder (Ej SÄBO) 0 ‐1 211 0 1 098 0 ‐113 ‐113
14200 91040 Kapitaltjänst fastighet ‐400 0 50 517 0 50 117 ‐50 117 0
14200 91050 Förvaltningsfastigheter ‐750 0 1 772 0 1 022 ‐1 022 0
14200 910 91050 Lokalbank (tomma lokaler) 0 0 0 363 363 363
14200 910 91060 Lokalvård ‐18 582 ‐22 697 18 991 22 697 409 ‐409 0

Summa fastighetsförvaltning ‐120 632 ‐136 470 121 240 137 320 0 850 850
Kostavdelningen

14160 892 Gemensam administration måltider ‐13 968 ‐14 468 8 399 9 099 ‐5 569 200 ‐5 369
14161 510;450 Enhetsområde 1, ÄO och Gymnasium 0 0 14 266 14 666 14 266 400 14 666
14162 440;407 Enhetsområde 2, Skola och förskola ‐120 ‐120 14 395 16 855 14 775 1 960 16 735
14163 440;407 Enhetsområde 3, Skola och förskola 0 0 13 864 14 664 13 864 800 14 664

Summa Kostverksamhet ‐14 088 ‐14 588 50 924 55 284 37 336 3 360 40 696

Resultat ‐229 158 ‐243 120 311 442 338 351 84 484 10 747 95 231
Enligt Reviderade budgetanvisning ar 2022‐2024 
dat 2021‐04‐19 Budgetanvisning 
Kontroll brutto ‐229 158 311 442 84 484 10 747 95 231

84 484 13% 113%
Budget Netto
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Yrkande i samband md budgetbeslut 2021-06-15

Investeringsbudget  Bil 1 a.

2022 2023 2024

Kommunhusets anpassning förslag 1500 3000 2000

Dito revidering 0 0 0

Renovering bäckgatan förslag 15000 10000 5000

Dito revidering 2000 0 0

Utredning om renoveringsbehov skall skyndsamt utredas.

Om möjligt skall TN ta kompletterade beslut innan budget  fastslås i KF.

De budgetterade 2000 tkr skall användas till personalfrämjande åtgärder

Taxihuset förslag 2000

Dito revidering 0

Torgbyggnad förslag 300 6000

Dito revidering 0 0

Kök Solgården förslag 20000

Dito revidering 0

Kök Nicklagården förslag 500 10500

Dito rev idering 0 0

GC väg Eriksgatan förslag 800

Dito revidering 0 800

Korsningspunkter Ljungbyvägen förslag 850

Dito revidering 0 850

CG Norregårdsgatan förslag 2500

Dito revidering 2500

Paradisparken etapp 1 förslag 215 310 310

Dito revidering 0 0 0

Återställning trottoarer förslag 350

Dito revidering 0

Övningsfält förslag 1500

Dito revidering 0 1500

Budget 2022 har minskat med 39865 Tkr

Budgeten har flyttats framåt 5650 Tkr
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Yrkande i samband med budgetbeslut 2021-06-15

Investeringsram 2022-2024 bilaga 2

Enligt översönda handlingar

2022 27550 Tkr

2023 46310 Tkr

2024 49350 Tkr

Budgeten skall minskas enligt följande

2022 10 milj

2023 20 milj

2024 20 milj

Denna typ av investeringar skall spridas ut över en längre tid.
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 Förteckning   

 2021-06-04  1(8) 

 Tekniska nämnden 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till tekniska nämnden. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till 
tekniska@almhult.se senast på stoppdatumet. 
 

Delegation1 Delegat Beslutsbeskrivning Datum för 
beslut 

Internt 
Diarienummer2 

Förvaras3 

6.3 Anders Nyberg Hyresavtal bostad skrivs med 
Älmhultsbostäder för socialförvaltningens 
räkning 

2021-04-19  Hyresavtalspärm 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på 
IKEA Hotell, Värdshuset 2. 

2021-04-21 2021-000052 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på 
IKEA Museum, Ikea 1. 

2021-04-21 2021-000053 Daedalos 

 
 

 

1 Utifrån vilken punkt i delegeringsordningen är beslutet fattat? 
2 Från exempelvis ett verksamhetssystem. Om beslutet finns ordnat i pärm är det viktigt att det anges i pärmen hur den är sorterad. 
3 Var förvaras beslutet? Det är vanligt att handlingar bevaras i verksamhetssystem eller i pärm..2.2 
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5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på Diö 
skola, Diö 1:11. 

2021-04-21 2021-000054 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor) på 
IKEA Aktivitetshus, Lansen 1. 

2021-04-21 2021-000057 Daedalos 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Produktionsavdelningen 
Plats: Delaryvägen/Älgstigen 
Tidpunkt: 2021-04-28--2021-04-29 
Arbete: Byte av ventil 

2021-04-23 TA2021:037 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Produktionsavdelningen 
Plats: Prismagatan 
Tidpunkt: 2021-04-29--2021-05-04 
Arbete: Ny servis 

2021-04-23 TA2021:038 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats – 
Uteservering Torggrillen 
Plats: Norra Torggatan 4/Stortorget 
Tidpunkt: 2021-04-23--2021-10-20 

2021-04-23 ÖVR2021:012 Pärm administratör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Uteservering Elmhults Café och Restaurang 
Plats: Köpmangatan 1 
Tidpunkt: 2021-04-26--2021-09-01 

2021-04-23 ÖVR2021:013 Pärm administratör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ONE Nordic AB 
Plats: Värpeshultsvägen/Regnbågsvägen 

2021-04-23 GT2021:048 Pärm utredningsingenjör 
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Tidpunkt: 2021-05-03--2021-06-30 
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp 

1.5 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Lift, Thörnqvist Måleri AB 
Plats: Knutsgatan 7 
Tidpunkt: 2021-04-26--2021-06-04 
Arbete: Fasadarbeten 

2021-04-26 ÖVR2021:014 Pärm administratör 

3.17 Anders Nyberg Attestlista för budget fr o m 2021-05-01 
drift- och investeringsbudget avseende 
Tekniska förvaltningen 

2021-04-26 7 Delegeringspärm 2021 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Parkavdelningen 
Plats: Köpmangatan, mellan Norra 
Esplanaden och Eriksgatan 
Tidpunkt: 2021-01-01--2021-12-31 
Arbete: Beskärning gatuträd 

2021-04-26 TA2021:039 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Parkavdelningen 
Plats: Cirkulationsplatser, generell 
Tidpunkt: 2021-01-01--2021-12-31 
Arbete: Skötsel cirkulationsplatser 

2021-04-26 TA2021:040 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Parkavdelningen 
Plats: Skötsel planteringsytor centrum (30-
km/h-område. Generell 
Tidpunkt: 2021-01-01--2021-12-31 
Arbete: Parkarbete 

2021-04-26 TA2021:041 Pärm utredningsingenjör 
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7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Parkavdelningen 
Plats: Skötsel planteringsytor ex träd, 
refuger (hastighet mer än 30 km/h) 
Generell personal närmare än 2,5 meter 
från trafik 
Tidpunkt: 2021-01-01--2021-12-31 
Arbete: Parkarbete 

2021-04-26 TA2021:042 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Parkavdelningen 
Plats: Skötsel planteringsytor ex träd, 
refuger (hastighet mer än 30 km/h) 
Generell personal mer än 2,5 meter från 
trafik 
Tidpunkt: 2021-01-01--2021-12-31 
Arbete: Parkarbete 

2021-04-26 TA2021:043 Pärm utredningsingenjör 

7.2 Emelie Lindholm Lokal trafikföreskrift 
Parkering på Målarevägen 
Gäller fr o m 2021-05-03 

2021-04-27 0765 2021:6 Pärm gatuingenjör 

7.12 Anders Nyberg Upplåtelse av offentlig plats - 
Yahya Alhasan, matvagn 
Plats: Stortorget 
Tidpunkt: 2021-05-24--2021-09-30 

2021-04-27 8 Delegeringspärm 2021 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Uteservering A&O Lunch och Fest 
Plats: Södra Esplanaden 2 
Tidpunkt: 2021-04-27--2021-09-30 

2021-04-27 ÖVR2021:015 Pärm administratör 
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7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Uteservering Konditori Esplanaden i 
Älmhult AB 
Plats: Norra Esplanaden 16 
Tidpunkt: 2021-04-27--2021-09-30 

2021-04-27 ÖVR2021:016 Pärm administratör 

5.1 Åsa Andersson Genomförd tillsyn enligt LBE (Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor) på Einarssons Bil AB, Spaden 1. 

2021-04-28 2021-000043 Daedalos 

6.3 Anders Nyberg Bostadsarrende skrivs med Casper 
Lindemann avseende Råshult 1:49 ((del av) 
för byggnad på ofri grund 

2021-04-28  Arrendepärm i närarkiv 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
RentSafe Sverige AB 
Plats: Södra Ringvägen-Skånevägen-Södra 
Esplanaden 
Tidpunkt: 2021-07-17--2021-07-18 
Arbete: Avstängning järnvägskorsning på 
väg 23 för spårarbeten. RentSafe kommer 
att stänga av så att NRC Group kan åtgärda 
spårarbeten 

2021-04-28 TA2021:044 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Torghandel Liatorps Samhällsförening 
Plats: Medborgarplatsen, Liatorp  
Tidpunkt: 2021-05-09 

2021-04-28 ÖVR2021:017 Pärm administratör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Transtema Network Services 
Plats: Norra Ringvägen 
Tidpunkt: 2021-04-12--2021-05-01 

2021-04-28 GT2021:049 Pärm utredningsingenjör 

113



 Förteckning   

 2021-06-04  6(8) 

Arbete: Längsgående schakt för utbyggnad 
av fibernät 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Pilgatan 
Tidpunkt: 2021-05-03--2021-06-27 
Arbete: Grävning i motlut för 
fiberanslutning 

2021-04-28 GT2021:050 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
ElmNet AB 
Plats: Stensnäsvägen, Häradsbäck 
Tidpunkt: 2021-05-03--2021-06-30 
Arbete: Grävning för fiberanslutning 

2021-04-28 GT2021:051 Pärm utredningsingenjör 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
NG Måleri 
Plats: Norra Esplanaden 2 
Tidpunkt: 2021-05-20--2021-06-02 
Arbete: Fasadarbeten 

2021-05-03 TA2021:045 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Anders Nyberg Upplåtelse av offentlig plats - 
Langosvagnen Schill AB, matvagn 
Plats: Stortorget 
Tidpunkt: 2021-05-25, 2021-07-28 och 
2021-08-14 

2021-05-05 9 Delegeringspärm 2021 

1.12 Anders Nyberg Utser Elisabeth Olofsson, kanslichef till 
dataskyddsombud för tekniska nämnden 

2021-05-06  TN 2021/47 (Evolution) 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Transtema Network Services 

2021-05-06 TA2021:046 Pärm utredningsingenjör 
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Plats: Skånevägen 32 
Tidpunkt: 2021-05-20--2021-05-27 
Arbete: Framgrävning av befintlig 
Skanovabrunn i grönyta 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Bo Ahlquist Maskin AB 
Plats: Norra Esplanaden 6, Köpmangatan 
Tidpunkt: 2021-05-03--2021-05-31 
Arbete: Reparationer sten efter vintern 

2021-05-06 TA2021:047 Pärm utredningsingenjör 

7.13 Elinor Johansson Grävtillstånd 
Transtema Network Services  
Plats: Skånevägen 32 
Tidpunkt: 2021-05-20--2021-05-27 
Arbete: Framgrävning av befintlig 
Skanovabrunn i grönyta 

2021-05-06 GT2021:052 Pärm utredningsingenjör 

1.5 a Åsa Andersson Remissvar avseende 
brandskyddsbeskrivning för nybyggnad av 
småhus, flerbostadshus och punkthus, Röret 
1. 

2021-05-10 2021-000065 Daedalos 

5.1 Åsa Andersson Föreläggande enligt LBE (Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor) mot 
AB Pictura på AB Pictura, Hyvlaren 4. 

2021-05-11 2021-000047 Daedalos 

7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Älmhults kommun Produktionsavdelningen 
Plats: Violgatan 1, 4 och 6 
Tidpunkt: 2021-05-19--2021-05-25 
Arbete: Byte av servisventiler 

2021-05-17 TA2021:048 Pärm utredningsingenjör 
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7.8 Elinor Johansson Trafikanordningsplan 
Bo Ahlquist Maskin AB 
Plats: Bäckgatan/Drivågatan 
Tidpunkt: 2021-05-18--2021-05-28 
Arbete: Reparationer stängsel till IKEA 

2021-05-17 TA2021:049 Pärm utredningsingenjör 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Försäljning utanför butik, Hot Stuff 
Plats: Norra Esplanaden 5 
Tidpunkt: 2021-05-17--2021-12-31 

2021-05-17 ÖVR2021:018 Pärm administratör 

6.3 Anders Nyberg Hyresavtal avseende lägenhet nr 124 på 
Ljungbyvägen 5 

2021-05-19  Hyresavtalspärm 
”Almgården” 

7.12 Anders Nyberg Upplåtelse av offentlig plats - 
Jafaris Group AB, matvagn 
Plats: Stortorget 
Tidpunkt: 2021-05-25 

2021-05-19 10 Delegeringspärm 2021 

7.12 Anette Andersson Yttrande upplåtelse offentlig plats - 
Varuvisning utanför butik, Anemonen 
Plats: Norra Esplanaden 3 
Tidpunkt: 2021-05-20--2021-12-31 

2021-05-20 ÖVR2021:019 Pärm administratör 
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Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Rapport om meddelanden till tekniska nämnden 
2021-06-15  
Ärendenummer TN 2021/7 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunstyrelsen § 96/2021 – Antagande av detaljplan för Sjögård 2 
2. Delegeringsbeslut om ställföreträdande förvaltningschef för tekniska 

förvaltningen 
3. Drift- och investeringsplan för kommunens busshållsplatser 
4. Kommunfullmäktige § 77/2021 – Tekniska nämndens äskande om medel 

för byggnation av Linnéskolan etapp 1 
5. Kommunfullmäktige § 76/2021 – Riktlinjer för sociala medier 
6. Kommunfullmäktige § 69/2021 – Avsägelse från uppdraget som ersättare 

i tekniska nämnden 
7. Kommunfullmäktige § 72/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden efter Staffan Wyke (M) 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-05-26 
 
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
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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 

Kommunledningsförvaltningen 
Oleksandra Polupan   
0476-550 45 
oleksandra.polupan@almhult.se 
 

 
 

  
  

 

Ändring av detaljplan för Sjögård 2, 
vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun  

 
Meddelande om antagande av detaljplan 
 
 
Kommunstyrelsen antog den 11 maj 2021 § 96, ändring av detaljplan för 
Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun. 

 
  

 
Detta anslag hängdes upp den 11 maj 2021 och kommer att tas ned 
den 3 juni 2021. 

 
Om du är missnöjd med beslutet om att anta detaljplanen kan du 
överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan bara 
överklaga om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter 
under samrådet eller granskningen. Överklagandet skickas till Älmhults 
kommun som prövar att överklagandet har inkommit i rätt. Därefter 
skickar kommunen överklagandet till mark- och miljö- och domstolen. 
 
Överklagandet skickar du senast den 3 juni 2021 till  
 
Älmhults kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 500 
343 23 Älmhult 
 
Har du frågor är du välkommen att höra av till dig planeringsavdelningen 
på Älmhults kommun. 
 
Information om personuppgiftsbehandling  
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den 
och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt 
Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer om 
GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se. 
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen 
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12 maj 2021      
Kommunstyrelsen      
      
 
Oleksandra Polupan      
Planarkitekt      
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 Ändring av detaljplan för Sjögård 2, 
vattenverket i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/165 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av detaljplanen för Sjögård 2, 

vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 
bygglagen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult tillåter inte 
körbar förbindelse från Elmevägen till kvartersmark med användningsområdet 
E1 (Vattenverk).  
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till ändring av planen så att 
körbar förbindelse från Elmevägen kan genomföras. Förslaget har varit på 
samråd. Då planen hanteras genom begränsat standardförfarande kan därmed 
förslaget till planändring nu antas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 54 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 

 Planbeskrivning för detaljplan P2018/4 ”Detaljplan för del av Sjögård 2, 
Älmhults vattenverk, i Älmhult”. Laga kraftdatum 2018-02-22 

 Plankarta, 2021-03-18 

 Tillägg till planbeskrivning, 2021-03-18 

 Granskningsutlåtande, 2021-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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Ärendenummer 2017-B0130 

 2018-01-15  1(25) 

 
Miljö- och byggförvaltningen     
Henrik Johansson 
0476-551 84 
henrik.johansson@almhult.se 

 

 

 

 

 

   

 

Detaljplan för 
del av Sjögård 2, 
Älmhults vattenverk, 
i Älmhult, Älmhults kommun 

 
 
Planbeskrivning 
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Innehållsförteckning 
 
Inledning ..................................................................................................................................... 3 

Planeringsförutsättningar ............................................................................................................ 5 

Planförslaget ............................................................................................................................. 14 

Konsekvenser ........................................................................................................................... 17 

Beskrivning av genomförandet ................................................................................................. 21 

Behovsbedömning .................................................................................................................... 23 
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Detaljplan för  

Sjögård 2,  
Älmhults vattenverk,  
Älmhults kommun 
 

Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Allt fler väljer att bo och arbeta i Älmhult. Det gör också att infrastrukturen och den tekniska 

försörjningen måste utvecklas i den takt samhället utvecklas. Vattenverkets kapacitet behöver 

höjas för att klara framtidens vattenförsörjning. Även om fastigheten Sjögård 2 omfattar ett 

stort område behöver produktionslinjen utökas västerut, delvis utanför planlagt område för 

teknisk anläggning. Detaljplanen kommer i huvudsak att hantera de frågor som har med syftet 

att göra – det vill säga utöka kvartersmarken med knappt 1 000 kvm västerut. En mindre del 

av Bökhultsvägen dras om.  

 

 
Det rödmarkerade området visar vilket område som  

vattenverkstomten utvidgas samt den nya sträckningen  

av Bökhultsvägen (svarta streckning). 
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Uppdrag 
Miljö- och byggnämnden gav den 2017-05- § 48 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 

upprätta en detaljplan för det aktuella området.  

 

Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen har varit föremål för samråd 

och granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Detaljplanen kan nu antas av miljö- och 

byggnämnden. 

 
Planhandlingar 
Planhandlingar 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kommunen) 

 

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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Planeringsförutsättningar 
 
Översiktsplan 
I översiktsplanen anges det utökade planområdet som grönområde. Mot bakgrund av att 

dricksvatten är livsviktigt för människor både i ett lokalt som globalt perspektiv motiveras ett 

avsteg från översiktsplanen.  

 

Översiktsplanen beskriver vilka värden som finns för riksintressena avseende naturvården och 

friluftslivet. Det handlar bland annat om att allmänhetens tillgänglighet längs med ån inte får 

försvåras, verksamheter får inte påtagligt försämra vattenkvaliteten och upplevelsevärdena 

ska påverkas av störande element. Vidare anger översiktsplanen att naturvården är en självklar 

förutsättning men utesluter inte en utveckling och områden med höga naturvärden utgör en 

viktig planeringsförutsättning. Påverkan på områden med höga naturvärden ska undvikas eller 

minimeras. 

 

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gällande detaljplaner 
Inom planområdet 

- Del av stg 842, P90/4, lagakraftvunnen 1990. 

- Del av stg 842, P82/5, lagakraftvunnen 1982. 

 

Utsnitt från översiktsplanen.  
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Detaljplan P90/4 
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Detaljplan P82/5. 

Genomförandetid 
Detaljplanerna har ingen genomförandetid kvar. 

 
Plandata 
Planområdet som till största del utgörs av dagens vattenverk ligger norr om Elmevägen och 

söder om Älmhults småbåtshamn. Planområdet omfattar cirka 29 000 kvm. De fastigheter 

som berörs är Sjögård 2 och Älmhult 20:1. Marken är kommunalägd. 

 
Pågående markanvändning 
Större delen av inhägnad mark för vattenverket. Övriga områden består av naturmark med 

bland annat en mindre grusväg, Bökhultsvägen.   
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Natur och topografi 
Inom det utvidgade området är bevuxen med blandskog, företrädesvis lövträd. Genom 

området går Älmhultsåsen. En naturvärdesinventering är utförd för den södra delen av sjön 

Möckeln.  

 

 

 
Utsnitt ur Naturvärdesinventering, Strandnära delar av Möckeln, Älmhults kommun. 

Planområdet svartmarkerat. 

 
Geotekniska förhållanden 
Förekommande jordart är isälvssediment.  

 
Riksintressen och områdes- och bebyggelseskydd  
Planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Älmekulla vattenskyddsområde, 

fastställd av Älmhults kommun den 23 februari 2015 och inom brunnsområdet för Möckelns 

vattenskyddsområde, fastställd av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 1 augusti 1994.  
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Vattenskyddsområden för Älmekulle och för sjön Möckeln.  

Möckelnområdet är riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Värdena i 

riksintresset enligt friluftslivet består i natur-, kultur- och vattenvärdena.  

 

 
Avgränsning av riksintresset för friluftslivet. 

 

Möckelnområdet är riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Värdena i 

riksintresset enligt naturvården består bland annat i biologiska, geologiska, landskapsmässiga 

värden.  
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Avgränsning av riksintresset för naturvården. 

 

Sumpskog 
Längs med häradsdiket direkt väster om planområdet finns en sumpskog.  

 

Getryggåsen  
En mindre del av getryggåsen berörs av den del av planen som utökas. Åsen är cirka 3 meter 

hög i det aktuella läget.  
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Figuren ovan visar hur getryggåsen berörs av den del av som  

området utökas. 

 
Strandskydd 
Strandskyddet är idag upphävt för den planlagda marken. Strandskyddet återinträder om en 

detaljplan ändras.  

 

Hälsa och säkerhet 
 

Översvämningsrisk 
Ett mindre område inom planområdet påverkas av översvämningsrisk.  
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Högsta flöde inklusive klimatförändrat flöde. 

 

 
100-årsflöde inklusive klimatförändrat flöde. 
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Kultur och rekreation 
 

Stads- och landskapsbild 
Området i och runt om planområdet består av minst sagt en varierad stads- och landskapsbild 

med industrier, diken, småbåtshamn, sankare partier, vattenverk, småbåtshamn, bostäder med 

mera. 

 

Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns redovisade inom området. 

 

Gator och trafik 
Elmevägen är den större stadsgatan i anslutning till planområdet. En infart dels till 

vattenverket, dels till Bökhultsvägen sker från Elmevägen. En mindre grusväg ligger i 

planområdet västra del.  

 

Teknisk försörjning och ledningar 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (inklusive 

dagvatten). Elledningar berör planområdet.  
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Planförslaget 
 

Syftet med detaljplanen 
Allt fler väljer att bo och arbeta i Älmhult. Det gör också att infrastrukturen och den tekniska 

försörjningen måste utvecklas i den takt samhället utvecklas. Vattenverkets kapacitet behöver 

höjas för att klara framtidens vattenförsörjning. Även om fastigheten Sjögård 2 omfattar ett 

stort område behöver produktionslinjen utökas västerut, delvis utanför planlagt område för 

teknisk anläggning. Detaljplanen kommer i huvudsak att hantera de frågor som har med syftet 

att göra – det vill säga utöka kvartersmarken med knappt 1 000 kvm västerut. En mindre del 

av Bökhultsvägen dras om. Viss justering av byggrätten sker också. 

 
Föreslagen markanvändning 
 
Användning av allmänna platser 
Väg för lokaltrafik dras delvis om. Anslutningen från Elmevägen till Bökhultsvägen och även 

till vattenverket sker i princip samma korsningspunkt som idag. 

 
Användning av kvartersmark 
Området får bebyggas E1=Vattenverk. Någon annan verksamhet inom fastigheten är inte 

aktuell, dels på grund av vattenverkets viktiga samhällsfunktion, dels på grund av skyddet av 

grund- och ytvatten. 

 
Egenskapsbestämmelser 
 
Utformning av kvartersmark 
 

Utnyttjandegrad 

20 procent av fastighetsarean från bebyggas.  

 

Begränsningar i markens utnyttjade 

I den norra och västra delen av planområdet får marken inte förses med byggnader och det 

med anledning av hänsyn till närheten till sjön Möckeln som är viktig för rekreation och 

friluftsliv men även att den marken riskerar att drabbas av översvämning vid kraftiga regn. 

Inom mark som inte får förses med byggnader får parkering, upplag etc komma tillstånd. 

 

Höjd på byggnader 

I den södra delen av planområdet får byggnader uppföras till en byggnadshöjd på 12 meter 

medan motsvarande för den norra delen är 8 meter. Det är den södra delen som i dagsläget ska 

bebyggas och byggnadshöjden behöver höjas för att kunna utforma processen i vattenverket 

på ett optimalt sätt. 
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Placering 

Byggnader får inte placeras närmare än 6 meter från tomtgräns, undantaget den sydvästra där 

motsvarande avstånd är 4 meter. Utgångspunkten för att ha ett så kort avstånd som möjligt i 

den sydvästra delen är på grund av att minska ianspråktagandet av naturmarken.  

 

 

Administrativa bestämmelser 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (väg för lokaltrafik). 

 

Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Strandskyddet inom planområdet upphävs (lokaltrafik och vattenverk). 

 

Gator och trafik 
 
Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägar finns utbyggt till området även om dessa bör kompletteras med en 

gång- och cykelväg längs med den norra och västra sidan av Elmevägen från Strandvägen till 

i höjd med Glasblåsarvägen. Bökhultsvägen som delvis dras om är en viktig del för gång- och 

cykeltrafiken.  

 

Biltrafik 
Bökhultsvägen kan användas för biltrafik även om framkomligheten är begränsad och i första 

hand är en gång- och cykelväg.   

 

Parkering 
Parkering sker inom fastigheten. Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid ny-, om- och 

tillbyggnad. När det gäller vattenverket ska en individuell bedömning göras om behovet 

eftersom det är rätt personalextensiv verksamhet i förhållande till byggnadernas bruttoarea.  

 

Grönstruktur  
Delar av det som är planlagt som naturmark tas i anspråk för gata och vattenverk. Grusvägen 

ska fortsätta vara en mindre grusväg och getåsryggen ska modelleras och återplanteras. 

 

Strandskydd 
Strandskyddet upphävs för planområdet i sin helhet, för kvartersmark och lokalgata. 

Upphävande av berör strandskyddet till sjön Möckeln som är 200 meter och häradsdiket som 

är på 100 meter. Skäl för ett upphävande, enligt 7 kap 18 c miljöbalken, grundas dels på att 

området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, dels behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför område. Vattenverket är redan en etablerad 

verksamhet och marken för vattenverket är ianspråktagen. Vattenverket är en mycket 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området med anledning av att 

vattenverket på grund av produktionslinjen måste byggas ut västerut. Upphävandet av 

strandskyddet bedöms vara förenligt med strandskyddets långsiktiga syften om att trygga 

förutsättningarna för allmänrättslig tillgång strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
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djur- och växtlivet på land och i vatten. Fria passager säkerställs genom befintliga och 

omdragna vägar, Bökhultsvägen och Båthamnsvägen samt att det finns en allmänrättslig 

möjlighet att beträda övriga områden som är planlagda som naturmark eller som inte omfattas 

av detaljplan. Lokalt inom planområdet påverkas växt- och djurlivet men det påverkar inte ett 

bevarande av goda livsvillkor för växt- och djurlivet. 

 

Teknisk försörjning 
 
Dagvattenhantering 
Dagvattnet ska ansluta till häradsdiket innan det når sjön Möckeln.  

 

Avfallshantering 
Avfall från vattenverket ska hanteras inom fastigheten.  

 
Fjärrvärme och gas 
Fjärrvärme finns utbyggt i Älmhult. Gasledningar finns utbyggt i delar av Älmhult 

 
Elektroniska kommunikationer 
Bredband finns utbyggt i Älmhult. 
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Konsekvenser 
 

Behovsbedömning 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.  

 

Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, konsekvenser, och bifogad behovsbedömning anses planen inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon MKB att upprättas. 

 
Platsen 
Området är relativt varierat med stora natur-, kultur- och rekreativa värden.  

 
Konsekvenser för natur- och vattenområden 
 
Riksintressen och skyddade områden 
 

Landskapsbild 
Området närmast Elmevägen kommer att förändras, dels genom utbyggnaden av vattenverket, 

dels genom omdragning av Bökhultsvägen. En mindre del av getåsryggen kommer att 

påverkas. Vid omdragningen av vägen ska slänten modelleras så åsen får så naturlig 

utformning som möjligt och även planteras.  

 

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.  
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Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 

Ekologisk  Måttlig God 2021 

Kemisk Uppnår ej god God 2021 

Kemisk 

(exklusive 

kvicksilver) 

God God 2021 

 

 

Status och miljöproblem för Älmhultsåsen  
 Status idag Kvalitetskrav 

Kemisk status God God 2021 

Kvantitativ 

status 

God God 2021 

 

Bedömning 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (inklusive 

dagvatten). Dagvattnet omhändertas inom tomten och avleds till Häradsdiket innan det når 

sjön Möckeln. Verksamheten inom vattenverket är av den art att föroreningshalten är låg, 

varför miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt. Lokalgatan har väldigt liten 

trafikmängd varför föreningshalten är låg. Sjön Möckeln är en mycket känslig recipient men 

någon rening av dagvatten bedöms inte vara nödvändig. 

 

Vattenskyddsområde 
Enligt gällande skyddsföreskrifter finns förbud eller restriktioner gällande viss användning. 

 

Inom planområdet får inga anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur 

eller i mark, berg, ytvatten eller grundvatten anläggas. För hantering av petroleumprodukter 

och brandfarliga vätskor i större mängd än 25 liter vid varje tillfälle kräver tillstånd av 

kommunal nämnd. Tillstånd krävs inte för förvaring av det bränsle som finns i ett fordons 

ordinarie bränsletank. Uppställning av fordon där bränsletanken rymmer mer än 150 liter får 

inte förekomma utan tillstånd från kommunal nämnd. Tillstånd krävs inte om hanteringen är 

tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken. Nya underjordiska cisterner för lagring av 

petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor kräver tillstånd av kommunal nämnd. 

Underjordiska cisterner som inte används skall anmälas till kommunal nämnd. Upplag av bark 

och timmer är förbjudet. Icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden. För yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd av 

kommunal nämnd. För hantering av andra kemiska produkter krävs tillstånd av kommunal 

nämnd. Tillstånd behövs inte om det är fråga om sådan produkt och sådan mängd som 

normalt används för en bostadsfastighets hushållsbehov. Tillstånd krävs inte om 

hanteringen är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken. Infiltrationsanläggningar för 

spillvatten med WC-avlopp får ej anläggas. Utsläpp av förorenat dag- eller dräneringsvatten 

som kan nå grundvattnet är förbjudet. Tvätt av motorfordon eller maskiner får endast ske på 

särskilt iordningställd 
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plats som godkänts av kommunal nämnd. Spillvattenledningar skall vara täta och vid behov 

läggas om eller renoveras. Lagring av snö från hårt trafikerade ytor (genomfarter, större 

trafikplatser) kräver anmälan till kommunal nämnd. Snö från övriga ytor får lagras i den 

omfattning som krävs för snöröjning inom skyddszonen. All hantering av avfall skall ske på 

sådant sätt att det inte riskerar förorena yt- eller grundvatten. Ny industri, eller annan 

verksamhet som kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvatten får ej etableras. 

Upplag eller tillverkning av asfalt eller oljegrus är förbjudet. Upplag av vägsalt eller annat 

halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är förbjudet. Materialtäktverksamhet, även s.k. 

husbehovstäkt, är förbjudet. Det är förbjudet att utan tillstånd av kommunal nämnd utföra 

schaktning, pålning, spontning, underjordsarbete, borrning, uppfyllnad och liknande arbeten 

om det sker på en yta större än 200 m2 eller till ett djup större än 1 m. Tillstånd behövs inte 

om det gäller schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av befintliga vägar, diken, VA, 

el, gas- och kommunikationsledningar. 

 

Strandskydd  
Lokalt inom planområdet påverkas strandskyddet men syftet med strandskyddet påverkas inte 

som handlar om att tillgången till strandområden eller att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. Det område som tas i anspråk är av väldigt begränsad omfattning.  

 

Markföroreningar 
Tidigare markanvändning ger inte anledning att anta att marken skulle vara förorenad.  

 
Översvämningsrisk 
Mindre delar av nordvästra planområdet kan påverkas av översvämning (100-års regn och 

högsta beräknat flöde). Dessa områden får inte bebyggas och förses på plankartan med så 

kallad prickmark.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom att bygga ut vattenverket på befintlig plats nyttjas befintlig infrastruktur. En 

utbyggnad är ett sätt att nyttja redan nedlagda investeringar och driftsmedel avseende 

befintligt vattenverk, vattentäkt, infiltration och skyddsområden som annars skulle medföra 

oerhört stora kostnader.  

 

Sociala konsekvenser  
Bökhultsvägen dras om så att vägen även fortsättningsvis kan användas för rekreation och 

friluftsliv. Även om ny gång- och cykelväg längs med Elmevägen inte redovisad i 

detaljplanen så ska det tas höjd för detta i kommunens framtida investeringar.  

 
Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen säkrar framtida nyttjande av fastigheten Sjögård 2 som vattenverk.  
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Överväganden och motstående intressen 
Strandskyddet är ett allmänt intresse men även en säker och trygg dricksvattenförsörjning. Ett 

säkerställande av dricksvattenförsörjningen väger tyngre än att ett mindre strandskyddat 

område påverkas. En mindre del av getåsryggen berörs men även där gör kommunen 

bedömningen att intresset av en säker dricksvattenförsörjning och en infartsväg till gagn för 

rekreation och friluftsliv genom en omdragning av Bökhultsvägen är av större allmän 

betydelse.  
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Beskrivning av genomförandet 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Genomförande tiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för genomförandet av att Bökhultsvägen dras om. VA-huvudmannen 

(fastighetsägaren) ansvarar för utbyggnad av vattenverket. VA-huvudmannen ansöker om 

fastighetsreglering. VA-huvudmannen ansvarar för flytt av lågspänningsledningar. 

 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (lokalgata). 

 

Fastighetsfrågor  
Del av Älmhult 20:1 överförs genom fastighetsreglering till Sjögård 2.  

 

Fastighetsindelning 
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser. 

Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför 

planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna 

genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området. Övriga konsekvenser som inte är 

kopplat till själva genomförandet behandlas under avsnittet konsekvenser.  

 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 

Inom planområdet    
Fastighet Sjögård 2 Ökad byggrätt. 

Omdragning av 

elledningar. 

Beställa arkeologisk 

utredning. 

Del av Älmhult 20:1 

tillförs fastigheten. 

Omdragning av 

elledningar. 

Älmhult 20:1 Omdragning av 

Bökhultsvägen. 

Del av fastigheten överförs 

genom fastighetsreglering 

till Sjögård 2. 

Omdragning av 

Bökhultsvägen. 

Utanför 
planområdet 

   

Sjögård 1 

Sjögård 3 

Banvakten 1 

Banvakten 6 

Bökhult 2:1 

 

Berörs inte. Berörs inte. Berörs inte 

 

Ekonomiska frågor  
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Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Detaljplanen bekostas av tekniska förvaltningen. Ingen planavgift i samband med bygglovet 

uttages.  

 
Tekniska frågor  
 
Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m. 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna 

ske utan hjälp av räddningstjänsten. 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 anordnas inom 

området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren 

ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.   

 

Medverkande 
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har internt samråd skett med sakområdena bygg, 

miljö, mät/kart, VA, gata och översiktliga planering.  

 

 
Miljö- och byggnämnden 
7 november 2017 

 
Henrik Johansson       
Stadsarkitekt       
 
 

 

 

Antagen av Miljö- och byggnämnden 2018-01-22, § 5 

LAGA KRAFT 2018-02-22 
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Behovsbedömning 
Den här checklistan syftar till att indikera om det finns konsekvenser som kan bedömas som 

stora eller betydande till följd av detaljplanens genomförande.  

Behovsbedömning 

 

Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för XXXX    

  Ingen Liten Måttlig Stor  

Riksintressen       

Naturvård   X   Ytterligare cirka 1000 kvm av 
naturmark som tas i anspråk för 
vattenverket. 

Rörligt friluftsliv   X   Bökhultsvägens funktion, som är 
viktig för det rörliga friluftslivet, 
kvarstår. 

Kulturmiljövård X      

Kommunikationer 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   Strandskyddets långsiktiga 
syften motverkas inte. Fortsatt 
tillgänglighet längs med sjön 
Möckeln och goda livsvillkor för 
växt- och djurlivet påverkas inte. 

Påverkan på vatten       

Grundvatten   X    

Ytvatten   X    

Dricksvattentäkt   X   Skyddsföreskrifter finns för 
dricksvattentäkterna. 

Dagvatten   X    
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Kulturmiljö samt stads- 
och landskapsbild 

      

Fornminnen X      

Kulturmiljöprogram X      

Kulturhistorisk miljö X      

Landskapsbild   X    

Stads- och bebyggelsebild   X    

Hushållning       

Befintlig infrastruktur   X   Nyttjar befintlig infrastruktur och 
befintligt vattenverk. 

Mark och vatten   X   Utvecklar befintlig verksamhet. 

Hälsa       

Buller  X     

Föroreningar luft, mark, 
vatten 

X      

Lukt  X     

Radon X      

Strålning X      

Kraftledningar X      

Säkerhet       

Trafik   X    

Farligt gods X     Cirka 175 meter till Södra 
Stambanan. 

Översvämning    X  Byggrätt endast inom områden 
som inte riskeras att 
översvämmas av högsta flöden 
eller 100-årsflöden. 

Ras och skred  X     

Trygghet   X   Komplettering av gång- och 
cykelvägar ökar trafiksäkerheten 
och tryggheten. 

Miljö       

Miljökvalitetsnormer luft  X     

Miljökvalitetsnormer vatten   X    

Miljömål      Säkrar dricksvattenförsörjningen. 

Hållbar utveckling      Säkrar dricksvattenförsörjningen. 

Förorenad mark X      

Avfall över tid X      
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Avfall under byggtiden   X   Vegetationsmassor vid avbaning 
uppkommer men i begränsad 
omfattning. 

Övrigt       

Mellankommunala frågor X      

Samlad bedömning 

Större delen av planområdet är redan planlagt för vattenverk och de konsekvenser som följer av att 
vattenverket utvidgas är av begränsad art. 

Kommunens bedömning 

Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 
inte upprättas. 
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ANTAGANDEHANDLING - ÄDP för Sjögård 2 2 
 

PLANPROCESSEN 
 
Ändringen av detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult handläggs med så kallat 
begränsat standardförfarande, vilket innebär att planen kan antas efter samrådet om 
samrådskretsen aktivt godkänner förslaget. Förslag till detaljplan har varit på samråd från den 
15 februari till och med den 9 mars 2021. Planförslaget har godkänts av samrådskretsen.  
 Handlingarna skickas nu till Kommunstyrelsen för antagande.  
 

 
 
Syftet med ändringen är inte att ändra huvudsyftet utan göra vissa anpassningar gällande 
detaljplanen, P2018/4. Detaljplan för del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk som vann laga 
kraft 22 februari 2018 ska läsas tillsammans med tillägg till planbeskrivning. 
 
Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande ändring av detaljplanen för Sjögård 2: 
 

• Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun 2021-
02-02  

• Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda förslag till 
ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun enligt 
5 kap 11 § Plan- och bygglagen 2021-02-02 

• Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta granska 
förslag till ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults 
kommun, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen 2021-02-02 

• Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver upprättas för 
ändring av detaljplan för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult, Älmhults kommun, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken 2021-02-02 

  

Uppdrag Samråd Antagande Laga kraft
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INNEHÅLL 
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PLANFÖRSLAG ........................................................................ 9 

KONSEKVENSER ................................................................... 11 
GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN ............................... 12 

 

 
 

 
 
 
 
PLANHANDLINGAR 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

− Plankarta, 2021-03-18 
− Tillägg till planbeskrivning, 2021-03-18 
− Granskningsutlåtande, 2021-03-18 
− Gällande detaljplan P2018/4, del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk 
− Fastighetsförteckning, 2021-02-09 (finns tillgänglig på kommunen)  

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.   
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ANTAGANDEHANDLING - ÄDP för Sjögård 2 4 
 

INLEDNING 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för säkrare trafiklösning 
genom att skapa en större flexibilitet vad gäller ut- och infart samt stängsel. För den gällande 
detaljplanen, P2018/4, del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk, lagakraftvunnen 22 februari 
2018, görs ändring genom borttagande av planbestämmelse ”körbar förbindelse får inte 
anordnas”. Idag tillåts endast in- och utfart på västra sidan av vattenverket från 
Bökhultsvägen. Det innebär att lastbilar med släp fortsättningsvis inte kan köra in vid östra 
sidan av vattenverket och ut vid västra sidan. För att lösa logistiken med nuvarande detaljplan 
måste lastbilen först parkera släpet på gatan och sedan backa in kemikalieleveransen på 
framsidan av vattenverket. Därefter får den ytterligare kvantiteten lastas om från släpet och 
sedan backa in med kvarvarande leverans. Vid vidare projekteringen av vattenverkets 
utbyggnad visade det sig att trafiksituationen inte är optimal för verksamheten, vilket inte 
förutsågs när detaljplanen utformades. En ny infart öster om befintlig in- och utfart är en 
smidigare och säkrare trafiklösning.  

 
Plandata 
Planområdet som till största del utgörs av dagens vattenverk ligger norr om Elmevägen och 
söder om Älmhults småbåtshamn. Planområdet omfattar cirka 29 000 kvm. De fastigheter 
som berörs är Sjögård 2 och Älmhult 20:1. Marken ägs av Älmhults kommun. 

 

Översiktsbild av planområdet, den röda linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Nytt ställningstagande görs inte för ändring av detaljplan. Texten kommer från den gällande 
detaljplan. 

Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplan 
I översiktsplanen anges det utökade planområdet som grönområde. Mot bakgrund av att 
dricksvatten är livsviktigt för människor både i ett lokalt som globalt perspektiv motiveras ett 
avsteg från översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen beskriver vilka värden som finns för riksintressena avseende naturvården och 
friluftslivet. Det handlar bland annat om att allmänhetens tillgänglighet längs med ån inte får 
försvåras, verksamheter får inte påtagligt försämra vattenkvaliteten och att upplevelsevärdena 
inte ska påverkas av störande element. Vidare anger översiktsplanen att naturvården är en 
självklar förutsättning men utesluter inte en utveckling och områden med höga naturvärden 
utgör en viktig planeringsförutsättning. Påverkan på områden med höga naturvärden ska 
undvikas eller minimeras.  

 
 

Utdrag ur översiktsplanen 2016. Det aktuella området är rödmarkerat.  
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Gällande detaljplaner 
Inom planområdet 

- Del av Sjögård 2, P2018/4, lagakraftvunnen 2018-02-22, genomförandetid är 5 år och 
har inte gått ut. 

- Del av stg 842, P90/4, lagakraftvunnen 1990. Detaljplan har ingen genomförandetid 
kvar. 

- Del av stg 842, P82/5, lagakraftvunnen 1982. Detaljplan har ingen genomförandetid 
kvar. 

 
Detaljplan P2018/4 
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Detaljplan P90/4 
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Detaljplan P82/5. 
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PLANFÖRSLAG  
 
Ändring av detaljplan 
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult tillåter inte körbar förbindelse 
från Elmevägen till kvartersmark med användningsområdet E1 (Vattenverk). Körbar 
förbindelse tillåts endast till planlagd GATA, söder om användningsområdet E1 (Vattenverk). 
Det innebär att lastbilar med släp fortsättningsvis inte kan köra in vid östra sidan av 
vattenverket och ut vid västra sidan.  

 Till den befintliga detaljplanen, P2018/4, del av Sjögård 2, Älmhults vattenverket, görs ett 
borttagande av planbestämmelse. Syftet är att göra detaljplanen mer tillämpningsbar men att 
den befintliga användningen, vattenverk, och det bebyggbara området kvarstår.  
 
De ändringar som görs är följande:  
 
Stängsel och utfart 
Bestämmelse om att körbar förbindelse får inte anordnas tas bort. Syftet är att kunna skapa en 
ny infart i öster utöver befintlig in- och utfart i väster. 
 

Illustrerad cykelväg 

 Den cykelväg som föreslås enligt illustration på plankartan kommer inte att implementeras på 
grund av att den hamnar inom säkerhetsavståndet för påfyllning av kemikalier med farliga 
egenskaper. Samt vid borttagande av planbestämmelse om att körbar förbindelse får inte 
anordnas kommer fordon frekvent att korsa cykelvägen vilket också är en risk för cyklisterna 
och trafiksäkerhet. Det finns en befintlig cykelväg som kommer från Gotthardsgata och går 
förbi vattenverket på andra sidan vägen i förhållande till vattenverket österut vidare under 
järnvägen. 
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Del av plankarta som visar ändringen. 
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KONSEKVENSER 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Den gällande detaljplanen för Sjögård 2, vattenverket i Älmhult bedömdes inte medföra 
betydande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. En ny 
lämplighetsbedömning behövs inte vid ändring av en detaljplan. 
 
Konsekvenser  
Den ändring som planen medger påverkar området positivt med att skapa säkrare 
trafiksituation och ger möjlighet att skapa lämplig lösning med infart vid östra sidan av 
vattenverket och utfart vid västra sidan.  
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för den befintlig detaljplan P2018/4 som har vunnit laga kraft 2018-02-22 
är fem år och har inte gått ut. Alltså gäller den återstående genomförandetiden även för 
planändringen. 
Genomförandetiden förändras inte genom ändringen av detaljplanen. 
 
 
Ekonomiska frågor  
Detaljplanen bekostas av tekniska förvaltningen. Ingen planavgift i samband med bygglovet 
uttages.  
 

Medverkande 
Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.   
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
18 mars 2021 
 
Oleksandra Polupan    Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
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Planprocessen 
Förslag till ändring av detaljplan har varit tillgänglig för samråd under tiden 15 februari -9 
mars 2021. Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande. Det innebär att 
samrådskretsen aktivt har godkänt planförslaget och att kommunen därför inte behövt hålla 
planförslaget tillgängligt för granskning efter samrådet, innan planen kan antas. Information 
om samrådet skickades till länsstyrelsen, lantmäteriet, andra myndigheter och berörda 
sakägare. I utskicket fick samtliga berörda information om att kontakta kommunen för 
möjligheten att godkänna förslaget. De synpunkter som inkom från samrådet finns redovisade 
och kommenterade i detta granskningsutlåtande. 
Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen för antagande. 
 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för säkrare trafiklösning 
genom att skapa en större flexibilitet vad gäller ut- och infart samt stängsel. För den gällande 
detaljplanen, P2018/4, del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk, lagakraftvunnen 22 februari 
2018, görs ändring genom borttagande av planbestämmelse ”körbar förbindelse får inte 
anordnas”. Idag tillåts endast in- och utfart på västra sidan av vattenverket från 
Bökhultsvägen. Det innebär att lastbilar med släp fortsättningsvis inte kan köra in vid östra 
sidan av vattenverket och ut vid västra sidan. För att lösa logistiken med nuvarande detaljplan 
måste lastbilen först parkera släpet på gatan och sedan backa in kemikalieleveransen på 
framsidan av vattenverket. Därefter får den ytterligare kvantiteten lastas om från släpet och 
sedan backa in med kvarvarande leverans. Vid vidare projekteringen av vattenverkets 
utbyggnad visade det sig att trafiksituationen inte är optimal för verksamheten, vilket inte 
förutsågs när detaljplanen utformades. En ny infart öster om befintlig in- och utfart är en 
smidigare och säkrare trafiklösning.  
 

Förändringar i detaljplanen 
 
På plankartan 
Inga förändringar  
 
I planbeskrivningen 
Inga förändringar 
 
Utan synpunkter 
 
-  Lantmäteriet  
-  Räddningstjänsten 
- Polismyndigheten 
- Region Kronoberg 
- Trafikverket 
- Länsstyrelsen i Kronobergs län 
- E.ON 
- Fastighetsägare till fastigheten: Sjögård 1, Sjögård 3, Banvakten1, Banvakten 6 
 
Med synpunkter 
- Skanova Telia Sverige AB 
- Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) 
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Myndigheter 
 
Länsstyrelsen 
 
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
 
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÄNDRING AV SJÖGÅRD 2, 
VATTENVERKET, ÄLMHULTS KOMMUN 
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2021-02-05 
 
DETALJPLANENS SYFTE 
Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar för säkrare trafiklösning genom att skapa en 
större flexibilitet vad gäller ut- och infart samt stängsel. För den gällande detaljplanen, P2018/4, 
del av Sjögård 2, Älmhults vattenverk, lagakraftvunnen 22 februari 2018, görs ändring genom 
borttagande av planbestämmelse ”körbar förbindelse får inte anordnas”. Idag tillåts endast in 
och utfart på västra sidan av vattenverket från Bökhultsvägen. 
 
LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget utifrån allmänna intressen eller 
överprövningsfrågor. Länsstyrelsen har heller inga synpunkter på kommunens formella 
hantering.  
 
DELTAGANDE 
I samrådsyttrandet har planarkitekt Eleonore Björnberg beslutat. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer.  
 
Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 
detaljplanen är att 
skapa förutsättningar för säkrare trafiklösning genom att skapa en större flexibilitet vad 
gäller ut- och infart samt stängsel. 
Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
 Lantmäteriet 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-01-26) har följande noterats: 
Lantmäteriet har inget att erinra.  
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
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Region Kronoberg 
 
Region Kronoberg har tagit del av ovanstående remiss. 
Region Kronoberg har inget att erinra. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
Kommunala nämnder och förvaltningar 
 
Räddningstjänsten 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot granskad samrådshandling/granskningshandling. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
Polismyndigheten 
 
Polismyndigheten har tagit del av den av Älmhults kommun redovisade detaljplan över  
området Sjögård 2. Områdets placering med närhet till Bökhult badplats, Sjöstugans 
camping med rekreationsområden förmodas göra att på området föreslagen lokalgata 
öppnar upp och inbjuder till stor rörlighet av människor på dygnets alla timmar. 
 
Polismyndigheten har inga synpunkter ur trafiksäkerhets och trygghetsaspekt på ändring 
av detaljplanen.   
  
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
 
Företag och organisationer  
 
E.on elnät AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
Inom området har E.ON bland annat markförlagd lågspänningskabel i osäkert läge, samt 
En transformatorstation (N150688 ”Vattenverk”), se bifogad karta. 
E.ON noterar att transformatorstationen inte är inritad i plankartan, och det är för oss 
således dessvärre svårt att veta hur nära vägen är tänkt att komma och hur den kan 
komma att påverka anläggningen. E.ON kan därför inte yttra sig förrän 
transformatorstationen ritats in i plankartan, så att vi kan bedöma avstånd och påverkan 
av svängande lastbilar med släp med mer. 
E.ON inväntar således en förnyad plankarta med inritad transformatorstation för att  
kunna bedöma planändringar. 
2021-02-26 
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E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende. Efter genomgång har E.ON inget att erinra längre över planändringen 
med borttagande av gång- och cykelväg samt skrivelsen ”körbar förbindelse får inte 
finnas” i plankarta.  
E.ON har inget att erinra över ändring av detaljplan Sjögård 2.  
 
2021-03-16 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

164



Granskningsutlåtande 
2021-03-18 

                                  5 
 

Skanova Telia Sverige AB 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se skiss. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
Möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
  
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Det som prövas i detta planförslag är borttagandet av planbestämmelsen ”körbar förbindelse 
får inte anordnas”. Den gällande planbeskrivningen ändras inte. Kommunen bekräftar att om 
någon flytt av telekablar behöver göras så bekostar exploatören (i detta fall Tekniska 
förvaltningen) detta.  
 
 
SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö) 
 
SSAM vill byta ut texten på sidan 16 som handlar om avfall till följande: 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det 
främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar 
samt vändplatser etc. ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter 
för Älmhult kommun”. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Det som prövas i detta planförslag är borttagandet av planbestämmelsen ”körbar förbindelse 
får inte anordnas”. Den gällande planbeskrivningen ändras inte.  
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Privatpersoner 
 
Fastighetsägare till fastigheten Sjögård 1, Sjögård 3, Banvakten1, Banvakten 6  
Fastighetsägarna har aktivt godkänt planförslaget under samrådet och hade inga synpunkter 
angående ärendet. Godkännande hat gjorts skriftligt i blanketten.  
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. 
 
Sammanfattning 
Trots synpunkterna har de som yttrat sig svarat att de godkänner förslaget. Inga av de 
synpunkter som kommit in bedöms beröra vare sig användningen av ett begränsat 
planförfarande eller den bedömning som gjorts om behovet av miljöbedömning. 
Kommunledningsförvaltningen menar att ändring av detaljplan för Sjögård 2, 
vattenverket i Älmhult bör föras till antagande. 
 
 
Kommunstyrelsen 
2021-03-18 
 
 
Oleksandra Polupan   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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  Delegeringsbeslut  
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Delegeringsbeslut om ställföreträdande 
förvaltningschef för tekniska förvaltningen  
 

Beslut 
Utse följande personer till ställföreträdande förvaltningschefer för tekniska 
förvaltningen för respektive angiven period:  

˗ Kristin Täljsten, avdelningschef VA-avdelningen, för perioden 12 juli 
2021 – 18 juli 2021 

˗ Cecilia Blidö, avdelningschef för kostenheten, för perioden 19 juli 2021 
– 1 augusti 2021. 

˗ Lars Nilsson, avdelningschef för räddningstjänsten, för perioden 2 
augusti 2021 – 15 augusti 2021. 

 
Beskrivning av ärendet 
Under förvaltningschefens semester behöver tekniska förvaltningen tillse att 
nödvändiga beslut kan fattas. Förvaltningschefen utser av den anledningen 
ställföreträdande förvaltningschefer i sin frånvaro. Beslutet innebär att 
ställföreträdande förvaltningschefer också innehar den beslutanderätt som 
normalt följer förvaltningschefen. 
 
 
 
Anders Nyberg 
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för anmälan) 
Berörda avdelningschefer  

Kommunstyrelsen 
Anders Nyberg   
Anders.nyberg@almhult.se 
 

Ärendenummer KS 2021/81 
Ärendetyp 3.7 
Beslut fattat med stöd av delegeringsordning för 
kommunstyrelsen 
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Tekniska förvaltningen     
Elinor Johansson 
0476-55180 
elinor.johansson@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Rapport  
 

Drift- och investeringsplan för 
busshållplatser 
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Inledning 
Att åka kollektivt är för många människor en del av det vardagliga livet, för 
andra något de gör då och då och för vissa är kollektivtrafiken bara något som 
tillhör stadsrummet. För att göra den kollektiva resan till en positiv upplevelse 
måste det finnas ett ”Hela Resan”- perspektiv.  
Det är viktigt att platser där man väntar upplevs som tillgängliga, attraktiva, tra-
fiksäkra och trygga för alla resenärer, vana eller ovana, med eller utan funktions-
nedsättning. Tillgängliga hållplatser innebär att man som resenär ska kunna nå 
bytespunkten på ett säkert och bra sätt. Såväl väderskydd som hållplats i övrigt 
skall kännas inbjudande, bekväma och trygga. Belysning krävs dels för att kunna 
öka trevnaden och tryggheten, dels för att resenären ska kunna ta del av inform-
ation samt för att föraren tidigt ska kunna upptäcka väntande resenärer. Det är 
viktigt att hållplatsen ska vara överblickbar såväl när det är ljust som när det är 
mörkt.  
1 januari 2021 tog tekniska förvaltningen över ansvaret för kommunens buss-
hållplatser från kommunledningsförvaltningen.  
Syftet med denna rapport är att få en god och långsiktig planering för drift och 
investering utifrån dagens behov. 

Lokala övergripande mål gällande kollektivtrafik 
• Översiktsplan, Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124.  

Möjligheten att resa kollektivt inom kommunen ska öka och det ska vara lätt 
att pendla till och från Älmhult. 

• Miljöplan, Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23. 
Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter ska öka. 
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Region Kronobergs hållplatshandbok  
Region Kronoberg har tagit fram en handbok för hållplatser. (Hållplatshandbok 
med tillgänglighetsplan och prioriterade åtgärder 2016–2025. Beslutad i Reg-
ionfullmäktige 2015-11-25)  
Enligt handboken är kommuner ansvariga för drift och underhåll av markbelägg-
ning vid hållplatser i anslutning till det kommunala vägnätet. Kommuner är 
dessutom ansvariga för väderskydd, belysning och annan hållplatsutrustning som 
möbler, papperskorgar och cykelställ på alla hållplatser i kommunen. I det kom-
munala åtagandet ingår även anslutning med säkra gång- och cykelvägar samt att 
behovet av parkering för cykel och i förekommande fall även bil, tillgodoses. 

Kommuner ska årligen budgetera för drift och underhåll i proportion till det antal 
hållplatser som finns inom kommunens geografiska område samt för nödvändiga 
investeringar. Kommuner kan genom Region Kronoberg söka statliga bidrag för 
vissa kollektivtrafikåtgärder. Dessa åtgärder ska utgå från Hållplatshandbokens rikt-
linjer och prioriteringar. 
Det framgår i handboken att väderskydd med sittbänk är motiverat om en håll-
plats har över 3 650 påstigande per år. Har hållplatsen över 4 000 påstigande per 
år bör den även vara tillgänglighetsanpassad, det vill säga ha en nivåskillnad på 
17 cm för lättare påstigning och taktila plattor för synskadade. I VGU (Vägar 
och gators utformning av Trafikverket) finns anvisningar om hållplatser som be-
aktar trafiksäkerhet och tillgänglighet. Dessa ska enligt handboken vara styrande 
när åtgärder genomförs.   
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Nuläge 
I dag finns 198 busshållplatser i Älmhults kommun. Av dessa har 29 väder-
skydd. Vid 26 av hållplatserna finns det belysning i direkt anslutning och 12 
hållplatser är tillgänglighetsanpassade. 

Stadsbuss 
På det kommunala vägnätet är kommunen ansvarig för allt som tillhör hållplat-
serna utom den informationsbärande hållplatsstolpen som Länstrafiken Krono-
berg ansvarar för. 
I Älmhults tätort finns 35 busshållplatser som trafikeras av någon av Älmhults 3 
linjer med stadsbusstrafik. 5 av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade, det vill 
säga 14 procent.   
Av de 35 hållplatserna som trafikeras av stadsbusstrafik har 11 väderskydd, 7 av 
glas och 3 av trä. Väderskydden av trä är i mycket dåligt skick och behöver ri-
vas.  
Länstrafiken i Kronoberg för statistik över antal påstigande resenärer på hållplat-
serna. För stadsbussen saknas statistik på påstigande då det varit gratis att åka 
och resekort inte registrerats. Det går därför inte att avgöra om de väderskydden 
som behöver rivas bör ersättas eller inte. Det går heller inte att se om övriga håll-
platser som idag saknar väderskydd och tillgänglighetsanpassning har tillräckligt 
många påstigande för att motivera detta i framtiden. 

Regionalbuss 
På det statliga vägnätet ansvarar Älmhults kommun för belysning, väderskydd, 
bänkar och andra möbler vid hållplatserna. Marken tillhör Trafikverket och den 
informationsbärande hållplatsstolpen ansvarar Länstrafiken Kronoberg för.  
I dag finns 152 hållplatser för regional linjetrafik i Älmhults kommun. Av dessa 
hade 12 hållplatser noll påstigande år 2019. Totalt hade 80 hållplatser mindre än 
250 påstigande år 2019. För hållplatser med mindre än 250 påstigande per år ska 
en bedömning göras om hållplatsen ska finnas kvar, flyttas eller läggas ner enligt 
Region Kronoberg. 
16 hållplatser har väderskydd. 13 av väderskydden är kommunens, övriga 3 till-
hör privatpersoner. Av de 13 kommunala väderskydden är 3 stycken av glas och 
övriga 10 är av trä. Av de 10 väderskydden i trä är 9 i mycket dåligt skick. De 
behöver rivas. 7 av de 152 hållplatserna är tillgänglighetsanpassade. Det motsva-
rar knappt 5 %.  

Skolbuss 
Skolbussarna använder Länstrafikens hållplatser på 8 ställen. I övrigt stannar 
skolbussarna på egna hållplatser. Trafikverkets ”Modell för bedömning av risk 
och otrygghet vid busshållplatser på landsbygden” från 2010 menar att ett påsti-
gande barn (från förskoleklass till årskurs 6) bör räknas som 5 resenärer. Detta 
har inte gjorts i denna rapport då antalet påstigande skolbarn är högt nog för att 
kräva åtgärder utan att multipliceras. 
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Investeringsplan 
Vid investeringsåtgärder på busshållplatser behöver fyra aspekter analyseras;  
väderskydd, tillgänglighetsanpassning, belysning och parkeringsmöjligheter.  

Väderskydd 
Väderskydd i glas med underhåll har en teoretiskt obegränsad livslängd. Ett vä-
derskydd i trä med regelbundet underhåll har en livslängd på cirka 30 år. Väder-
skydd i glas är enklare och billigare att underhålla men dyrare vid skadegörelser. 
Den stora fördelen med väderskydd av glas är att väntande resenärer och bussfö-
rare ser varandra på långt håll. Detta är något som Region Kronoberg trycker ex-
tra på i sin handbok. Glasväderskydd är även bättre ur ett trygghetsperspektiv då 
det inte blir några skuggor bakom på samma sätt som ett väderskydd i trä.  
Målet är att inom tätorterna ha busskurer i glas medan de på landsbygden är av 
trä för att bättre passa in i miljön. Det är så det ser ut i dagsläget och tanken är 
att det ska fortsätta se ut så. Problemet med att resenärer och bussförare inte ser 
varandra löses genom att alla nya väderskydd i trä får fönstergluggar utan glas 
på kortsidorna. Trygghetsproblemet löses med så kallad trygghetsbelysning inne 
i väderskyddet.  
I dagsläget finns 13 glasväderskydd och 15 väderskydd i trä i kommunen. Då 
väderskydden i trä inte har underhållits genom tvättning, målning och takpapps-
byte sedan byggnationen är de idag i mycket dåligt skick. Väderskyddet i Hä-
radsbäck är nytt men övriga 14 väderskydd är bortom räddning och behöver ri-
vas. Av de 14 väderskydd som föreslås rivas bör 7 ersättas med nya väderskydd.  
De väderskydd som föreslås ersättas är:  

− Dammvägen Hallaryd  
− Ekebo Diö  
− Liljansvägen Liatorp  
− Pjätteryd  
− Regnbågsvägen Liatorp  
− Stålgatan Älmhult          
− Virestad kyrka      

Övriga hållplatser har i dag inte tillräckligt många påstigande resenärer för att 
motivera investeringen av nya väderskydd. 
De väderskydd som föreslås rivas utan att ersättas är: 

− Centrallager nord 1 påstigande per år.  
− Gäddstigen  - statistik saknas 
− Hästberga   26  påstigande per år 
− Ryfors  177 påstigande per år 
− Råshult  32 påstigande per år 
− Rödingstigen  - statistik saknas 
− Virestadvägen 4 påstigande per år  

Väderskydden vid hållplatserna Gäddstigen och Rödingstigen föreslås rivas i 
väntan på statistik. Det kan bli aktuellt med nya väderskydd i framtiden om 
kommande statistik visar på högt antal påstigande. Hur brådskande det är att riva 
de väderskydd som är dåliga är varierande. De med störst rivningsbehov priori-
teras först. 
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Två väderskydd om året föreslås rivas de kommande fyra åren. Detta beräknas 
kosta 9 000 kr per år.  
Utöver de väderskydd som behöver bytas ut behövs 8 helt nya väderskydd. De 
platser som behöver nya väderskydd är Brandstationen Liatorp, Delary, försko-
lan Eneryda och Torngatan. I Västra Bökult tillkommer 3 nya hållplatser som 
behöver väderskydd och i Furulund kommer 1 hållplats att tillkomma.  

Kostnader för väderskydd 
Hållplats Påstigande/år Skolbarn/år Väder-

skydd 
Kostnad 

Brandstationen 
Liatorp 

3 961 - Trä 45 000 kr 

Dammvägen 
Hallaryd 

- 7 590 Trä 49 500 kr 

Delary 451 3 220 Trä 49 500 kr 

Ekebo Diö 2 199 - Trä 43 000 kr 

Furulund Ej statistik - Glas 45 000 kr 

Förskolan Ene-
ryda 

- 7 590 Trä 45 000 kr 

Liljansvägen Li-
atorp 

3 292 920 Trä 49 500 kr 

Pjätteryd 564 4 140 Trä 49 500 kr 

Regnbågsvägen 
Liatorp 

1 804 7 570 Trä 49 500 kr 

Stålgatan Mer än 900 - Glas 49 500 kr 

Torngatan Ej statistik - Glas 45 000 kr 

Virestad kyrka 266 1 840 Trä 49 500 kr 

Västra Bökhult 1 Ej statistik - Glas 45 000 kr 

Västra Bökhult 2 Ej statistik - Glas 45 000 kr 

Västra Bökhult 3 Ej statistik - Glas 45 000 kr 

   Totalt: 704 500 kr 

 
Kostnader för rivning av befintliga väderskydd i de fall där de inte ska ersättas 
återfinns i driftsbudgeten. På de platser de ska ersättas återfinns kostnaden i in-
vesteringen. 
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Tillgänglighetsanpassning 
Region Kronobergs hållplatshandbok betonar vikten av tillgänglighetsanpassade 
hållplatser:  

”Strävan ska vara att erbjuda tillgängliga resor med allmän kollektivtrafik 
till de som idag väljer bilen eller har färdtjänst. Samtidigt ska den åld-
rande befolkningen som idag använder det allmänna kollektiva trafiksy-
stemet kunna vara kvar i detta trafiksystem.” 

Tillgänglighetsanpassade hållplatser ska ha en 17 cm hög uppbyggd plattform 
med taktila plattor för synskadade. Inom Älmhults kommun finns 2 hållplats 
som behöver tillgänglighetsanpassas. Den ena är Folkets hus med 7 439 påsti-
gande per år i regionaltrafik (statistik för stadsbussen saknas). Hållplatsen kom-
mer att byggas om i samband med cykelvägen utmed Skolgatan och belasta det 
projektets budget. Den andra är Torngatan som idag enbart består av en håll-
platsstolpe. Alla nya hållplatser som anläggs tillgänglighetsanpassas. 
Det kan finnas fler hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas men då sta-
tistik över påstigande saknas för stadsbussarna är det omöjligt att veta i dagslä-
get. En ny inventering av busshållplatserna på stadsbussarnas linjer behöver gö-
ras år 2023. Då finns förhoppningsvis rättvis data från år 2022. År 2020 och 
2021 är inte lämpliga att hämta statistik ifrån då coronapandemin påverkat resan-
det och det inte ger en rättvis bild. Dessutom saknas statistik då resenärer på 
grund av pandemin stigit på bussen i den bakre dörren och därför inte registrerat 
sitt resekort. 
Region Kronoberg har beslutat att bussarna i stadstrafik ska ha plant golv medan 
de kravet inte finns för regionalbussar. Bussarna i regionaltrafik är därför i dags-
läget inte låga utan har trappor invändigt vilket försvårar tillgängligheten. Dessa 
hållplatser har därför ett lägre behov av tillgänglighetsanpassning. I nuläget prio-
riteras hållplatser som trafikeras av stadsbussar när det handlar om tillgänglig-
hetsanpassning men på grund av avsaknaden av statistik är det oklart hur stort 
behovet är. 
Vid de hållplatser där enbart skolbussen stannar eller där antalet övriga resenärer 
är lågt är tillgänglighetsanpassning inte aktuellt. Skolbarn med särskilda behov 
åker inte med ordinarie skolbuss.  
Tillgänglighetsanpassningen på de nya hållplatserna som byggs i Västra Bökhult 
och Furulund ryms inom mark- och exploateringsbudgeten för områdena och 
berör därför inte denna investeringsplan. 

 

Kostnad för tillgänglighetsanpassning 
Hållplats Påstigande/år Skolbarn/år Kostnad 

Torngatan Ej statistik - 135 000 kr 

  Totalt: 135 000 kr 
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Belysning 

”Hållplatsen ska vara överblickbar i alla ljusförhållanden. Belysning 
krävs för att öka tryggheten men också för att resenären ska kunna ta del 
av information samt att föraren tidigt ska kunna upptäcka väntande rese-
närer.” 

Texten kommer från Region Kronobergs hållplatshandbok. I dagsläget har kom-
munen ingen särskild belysning på busshållplatser vilket på flera platser vore 
önskvärt. Ett antal hållplatser anses ändå som belysta då det finns en ordinarie 
belysningsstolpe i närheten. I vissa fall är hållplatsskylten monterad på belys-
ningsstolpen.  
De hållplatser som är tillgänglighetsanpassade bör även ha tillfredsställande be-
lysning för att säkerställa att passagerare ser trottoaren vid på- och avstigning. 
Detta innebär att 2 hållplatser behöver kompletteras med belysning, Folkets hus 
och Gummegatan Eneryda. Elnätsansluten belysning inne i de befintliga väder-
skydden föreslås. Kostnaden för detta uppskattas till 20 000 kr men beror på hur 
långt som behöver grävas för att komma åt befintlig belysningsledning.  
Utöver detta planeras de nya väderskydden som saknar tillfredställande belys-
ning ha integrerad trygghetsbelysning invändigt, driven av solceller med skym-
ningsrelä och rörelsesensorer. Detta beräknas kosta cirka 20 000 kr per väder-
skydd. För de nya väderskydden i glas ansluts den integrerade belysningen till 
elnätet och kostnaden för detta ingår i kostnaden för väderskydd i tidigare kapi-
tel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Väderskydd med integrerad trygghetbelysning med solceller. 
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Kostnad för belysning 
Hållplats Påstigande/år Skolbarn/år Kostnad 

Brandstationen 
Liatorp 

3 961 - 20 000 kr 

Delary 451 3 220 20 000 kr 

Folkets hus <7 439 - 20 000 kr 

Förskolan  
Eneryda 

- 7 590 20 000 kr 

Gummegatan 
Eneryda 

4 759 - 20 000 kr 

Liljansvägen 
Liatorp 

3 292 920 20 000 kr 

  Totalt: 120 000 kr 
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Anslutande GC-vägar och cykelparkering 
För att en busshållplats ska bedömas om säker behöver även gång och cykelvä-
gar fram till hållplatsen vara säker. Inne i Älmhults tätort finns GC-vägar till 
hållplatserna i stor utsträckning men i ytterområdena är detta ett problem på flera 
platser. Denna rapport berör inte anslutande GC-vägar fram till hållplatserna.  
Trots att det inte alltid finns bra cykelvägar fram till busshållplatserna cyklas det 
till bussen. Därför är cykelparkeringsmöjligheter viktigt. Med bra möjlighet att 
parkera cykeln i anslutning till hållplatsen förväntas fler cykla till bussen. Vid 
prioriterade väderskydd i trä föreslås de nya skydden ha integrerat cykelställ 
med tak. Vid prioriterade väderskydd i glas föreslås fristående cykelställ med 
tak.  
Hänsyn vid prioriteringen tas till var hållplatsen ligger och hur stort behovet är 
av cykelparkering. Hållplatsen Handelsområdet har troligtvis ett högt antal påsti-
gande men cykelparkering här är inte aktuellt då detta inte är en hållplats som 
många cyklar till. Detsamma gäller skolor och andra platser som har stor mängd 
påstigande men inte har behov av cykelparkering.  
Behovet av cykelparkering är störst på landsbygden där det cyklas till och från 
hållplatserna i större utsträckning. 
Vid Älmhults station och Diö station finns behov av cykelparkering under tak. 
Hur detta ska se ut, när det ska utföras och vad det kommer att kosta behöver ut-
redas vidare.  

Busshållplatsen i Pjätteryd 
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Kostnader för cykelparkering 
Hållplats Påstigande/år Skolbarn/år Cykelställ Kostnad 

Brandstationen 
Liatorp 

3 961 - Integrerat 25 000 kr 

Dammvägen 
Hallaryd 

- 7 590 Integrerat 25 000 kr 

Delary 451 3 220 Integrerat 25 000 kr 

Folkets hus   Fristående 48 000 kr 

Förskolan Ene-
ryda 

- 7 590 Integrerat 25 000 kr 

Gummegatan 
Eneryda 

4 759  Fristående 48 000 kr 

Liljansvägen Li-
atorp 

3 292 920 Integrerat 25 000 kr 

Pjätteryd 564 4 140 Integrerat 25 000 kr 

Regnbågsvägen 
Liatorp 

1 804 7 570 Integrerat 25 000 kr 

Virestad kyrka 266 1 840 Integrerat 25 000 kr 

   Totalt: 296 000 kr 
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Sammanfattning av investeringskostnader 
Bidrag genom statlig medfinansiering kommer att sökas. Det är möjligt att få 
upp till 50 % av kostnaden medfinansierad men det är inte garanterat att det be-
viljas. 

2022 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Västra Bökhult 1 Väderskydd med integrerad belys-
ning.  

45 000 kr 

Västra Bökhult 2 Väderskydd med integrerad belys-
ning.  

45 000 kr 

Västra Bökhult 3 Väderskydd med integrerad belys-
ning.  

45 000 kr 

Regnbågsvägen Lia-
torp 

Väderskydd med integrerat cykel-
ställ. 

74 500 kr 
 

 Totalt: 209 500 kr 

 

2023 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Folkets hus Fristående cykelställ och belys-
ning. 

88 000 kr 

Brandstationen  
Liatorp 

Väderskydd med integrerat cykel-
ställ och belysning.  

90 000 kr 
 

 Totalt: 178 000 kr 

 

2024 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Furulund Väderskydd med integrerad belys-
ning.  

45 000 kr 

Torngatan  Väderskydd med integrerad belys-
ning. Tillgänglighetsanpassning 

180 000 kr 

 Totalt: 225 000 kr 
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2025 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Förskolan Eneryda Väderskydd med integrerat cykel-
ställ och belysning 

90 000 kr 
 

Pjätteryd Väderskydd med integrerat cykel-
ställ  

74 500 kr 

 Totalt: 164 500 kr 

 

2026 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Gummegatan Eneryda Belysning och cykelställ 68 000 kr 

Dammvägen Hallaryd Väderskydd med integrerat cykel-
ställ. 

74 500 kr 
 

 Totalt: 142 500 kr 

 

2027 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Delary Väderskydd med integrerat cykel-
ställ och belysning 

94 500 kr 
 

Liljansvägen Liatorp Väderskydd med integrerat cykel-
ställ och belysning 

94 500 kr 
 

 Totalt: 189 000 kr 

 

2028 
Hållplats Åtgärd Kostnad 

Virestad kyrka Väderskydd med integrerat cykel-
ställ och belysning 

74 500 kr 
 

Stålgatan Väderskydd med integrerad belys-
ning.  

49 500 kr 

Ekebo Diö Väderskydd  43 000 kr 
 

 Totalt: 167 000 kr 
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Driftsplan 
Historiskt sett har kommunens busshållplatser inte underhållits. Skadegörelse 
och klotter har dock kostat cirka 70 000 kr/år. Det finns ett avtal med Region 
Kronoberg om Diö station. Region Kronoberg sköter underhållet mot en kostnad 
av 50 000 kr per/år. 
Det är inte standard med papperskorgar på alla hållplatser men det är motiverat 
på några ställen. Om en hållplats ska ha papperskorg eller inte avgörs från fall 
till fall men utgångspunkten är att det inte bör finnas. Idag finns papperskorg på 
6 av kommunens hållplatser. 
Väderskydden i trä behöver målas om vart 7:de år och takpappen behöver bytas 
vart 15:de år. 

Förslag till driftsplan: 
Åtgärd Kostnad Intervall Kr/År 

Riva väderskydd 4 500 kr/st 2 st/år 9 000  

Diö station   50 000 

Diö station el   20 000 

Skadegörelse och klotter   70 000 

Tvättning av väderskydd glas  1 ggr/år 7 000 

Tvättning av väderskydd trä  1 ggr/år 10 000 

Tömma papperskorgar 400 kr/gång 1 ggr/vecka 21 000 

Måla väderskydd 5 000 kr/st 1 st/år 5 000 

Byta takpapp 6 000 kr/st 1 st/år 6 000 

  Totalt: 198 000 

 

Årlig tillkommande kapital-
tjänstkostnad 

16 000 kr   

 
 
Förslag till vidare utredning 
• En utredning om hållplatserna på stadsbussarnas linjer behövs 2023 då det 

finns statistik att tillgå.  

• Prioriteringslista för rivning av väderskydden som ska rivas utan att ersättas 
behöver upprättas.  

• Cykelparkeringarna vid Älmhults station och Diö station behöver utredas. 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 77 Tekniska nämndens äskande om medel för 
byggnation av Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2021/97 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad 

av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av 
Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med 
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och 
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Deltar ej i beslut 
Socialdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att grundskola årskurs 7–9 
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i 
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i 
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag 
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 
Detta uppdrag ändrades 2020-10-26, § 141, till att tekniska nämnden ska 
samverka med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.  
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämnden beslutade 2021-05-18, § 67, att föreslå kommunfullmäktige: 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för 

tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en 
tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
med anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen 
lokalresursplanen och budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, §  

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 

 Tekniska nämndens beslut 2021-05-18, § 67  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Bo 
Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna har lämnat följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet gällande anslag till 
investeringen av etapp 1 av Linnéskolan. Vi vill tydliggöra att vi är positiva till 
investeringen av utbyggnaden av skolan och har ingen avsikt att fördröja 
beslutet, men vi är kritiska till hur ärendet hanterats.  
Tekniska nämnden som ansvarar för upphandlingen hade uppe ärendet den 18 
maj 2021. Ledamöterna fick en dragning på mötet och möjlighet att ställa frågor 
– men fler frågetecken kvarstod – exempelvis på en detaljerad kalkyl med 
underlag kopplat till byggherreskostnader samt hur stor del av summan (255 
miljoner kronor) som avses oförutsedda händelser. Vi förstår och respekterar 
sekretessen i upphandlingen, men tycker det är problematiskt att de ledamöter 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

som ska besluta om en investering på 255 miljoner kronor inte får bättre 
information och bättre möjlighet att sätta sig in i handlingarna.  
Ärendet är heller inte berett i kommunstyrelsens arbetsutskott och det saknas en 
tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.  
Investeringen tillhör en av de större som görs i kommunen och utifrån de 
underlag vi fått ta del av anser vi oss inte kunna delta i beslutet på grund av för 
dålig insyn i ärendet.  
 
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat följande 
protokollsanteckning: 
Fullmäktige tog redan 4 juni 2019 beslut om att inleda processen med att bygga 
till och bygga om Linnéskolan. Behovet av en utökning av skolan framgår av 
Lokalresursplanen som beskriver kommunens lokalbehov de kommande 10 åren. 
Vid fullmäktiges beslut togs inte ett beslut om investeringsram (vilket tidigare 
varit kutym) för att inte röja kalkylerad summa. Därför måste nu ett 
tillkommande beslut tas av fullmäktige angående anvisning av 
investeringsmedel.  
Därefter har Tekniska nämnden arbetat med ärendet, tagit beslut om 
upphandlingsunderlag och är just nu i fasen att slutföra upphandlingen. 
Tilldelningsbeslut beräknas tas i nämnden den 15 juni och ärendet faller därmed 
under upphandlingssekretess.  
Vid nämndens möte redovisades på sedvanligt sätt ärendet därför muntligt (då 
inga handlingar kan skickas ut under pågående upphandling) för att säkerställa 
vilken investeringssumma som nämnden skulle äska av fullmäktige. Samma typ 
av redovisning har skett vid tidigare upphandlingar (t ex Paradisskolan) och det 
fanns möjlighet att ställa frågor.  
Beslutet som nu tas av fullmäktige innebär att det finns investeringsmedel så att 
byggprocessen kan löpa vidare, för att hålla tidplanen.  
Vi har tillit till nämndens ledamöter och förvaltningens arbete och ser också 
vikten av att fullfölja processen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 76 Riktlinjer för sociala medier 
Ärendenummer KS 2021/69 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta förslag till riktlinjer för sociala medier, daterad 2021-04-13. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Älmhults kommun har flera verksamheter egna konton på sociala medier. 
Idag saknas kommungemensamma riktlinjer för administration av dessa konton. 
Förslag till riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvar och rutiner. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-05-11, § 95, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att anta kommunledningsförvaltningens förslag till 
riktlinjer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11, § 95 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-27, § 49 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 

 Förslag till riktlinje för sociala medier 2021-04-13 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Harrysson (C), Eva Ballovarre (S), Elizabeth Peltola (C) och Gun-Britt 
Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslut 
så. 
_____ 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Magnus Källström 
0476-553 28 
Magnus.kallstrom@almhult.se 

 

 
 
 
Riktlinjer 
 

Riktlinjer sociala medier 
Dnr KS 2021/69 

 
Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-05-31 § 76 

Gäller från och med 2021-05-31 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Framtaget av Magnus Källström, kommunikationschef  
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Riktlinjer sociala medier 
 

Sammanfattning 
Sociala medier är en viktig kanal för oss att kommunicera med invånare, 
företagare och besökare på deras villkor och där de finns. Älmhults kommun 
använder sociala medier för att föra dialog, förstärka budskap och nå fler 
invånare. Kommunens webbplats är alltid vår huvudkanal och sociala medie-
konton ska inte ersätta information på webbplats.  
Att administrera ett konto på sociala medier är ett stort ansvar och kräver en 
omfattande insats av en verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver vad som krävs för 
att ha ett konto på sociala medier. Verksamhetens chef har tillsammans med den 
eller de medarbetare som är administratör-/er ansvaret för att kontot hanteras 
enligt dessa riktlinjer, den gällande lagstiftning vi har i Sverige och i enlighet 
med Älmhults kommuns kommunikationspolicy.  
I det här dokumentet använder vi begreppet ”konto på sociala medier”. Ett konto 
kan vara en sida, en grupp, en profil eller liknande som tillhör en verksamhet i 
Älmhults kommun.  

 

Beslut och ansvar för att ha ett konto på sociala medier 
Sociala medier är ett verktyg för Älmhults kommun att kommunicera med 
invånare, företagare och besökare på deras villkor. Det är inget självändamål att 
finnas på sociala medier utan sociala medier ska vara en insats som bidrar till att 
nå ett eller flera verksamhetsmål. Beslutet om att använda sociala medier ska 
därför tas av verksamhetens chef i samråd med kommunikatör. Verksamhetens 
chef är den chef som har ansvar för mål, budget och personal. Vid projekt kan 
denna roll innehas av projektledaren.  
 

Krav och ansvar för att använda sociala medier  
För att en verksamhet ska få ha ett konto i sociala medier krävs ett beslut och ett 
uppdrag från verksamhetens chef, som tillsammans med kommunikatör 
identifierat behovet. Kommunikationsavdelningen ska också ha godkänt kontot 
och säkerställt att det inte kan förväxlas eller konkurrera med ett annat konto 
inom Älmhults kommun.  
Verksamhetens chef ansvarar för att:  

 Göra en behovsanalys och koppla insatsen till verksamhetens uppdrag, i 
samråd med kommunikatör.  

 Utse ansvarig för kontot samt säkerställa att det finns utrymme i den 
personens tjänst att hantera kontot. Viktigt att den ansvariga för kontot 
har tid för produktion och närvaro, uppföljning, arkivering, diarieföring, 
kompetensutbildning och annan administration som är kopplad till 
sociala medier. Det är viktigt att kontot hålls levande, och att kontot 
annars arkiveras. 
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 Säkerställa att det finns resurser att bevaka kontot vid sjukdom, om 
ansvarig slutar samt vid semester och ledighet.  

 Att den information som sprids på sociala medier är korrekt.  
 Säkerställa att medarbetaren följer riktlinjerna för sociala medier, 

Älmhults kommuns kommunikationspolicy och grafiska profil samt 
aktuell lagstiftning.  

 Säkerställa att medarbetaren har bra kännedom kring nämndens 
informationshanteringsplan.  

 Kontinuerligt uppdatera, utvärdera och följa upp om kontot uppfyller 
krav och syfte samt utsatta mål.  

 

Avsändare och namngivning av kontot  
Det är viktigt att mottagaren förstår att kontot tillhör Älmhults kommun. 
Älmhults kommun som avsändare ska framgå i antingen profilbild, namn eller 
beskrivning. Namnet på ditt konto fungerar som avsändare och det är viktigt att 
välja ett namn som enkelt och tydligt kommunicerar vilka ni är. Detta är viktigt 
för att kontot ska vara enkelt att hitta. Ta gärna stöd från en kommunikatör i val 
av namn på kontot. 
 

Presentation och kontaktuppgifter  
På kontot ska det tydligt beskrivas vad kontot används till. Det ska vara enkelt 
för användaren att komma i kontakt med ansvarig för kontot. Om möjligt ska 
kontaktuppgifter till Älmhults kommuns servicecenter anges. I kontots 
beskrivning ska länk till Älmhults kommuns sida om sociala medier och 
förhållningsregler finnas med (almhult.se/socialamedier).  
På Facebook ska även Älmhults kommuns förhållningsregler för sociala medier 
finnas publicerade. Det ska på Facebook även finnas information om när kontot 
är bemannat och att frågor besvaras inom 24 timmar alternativt kommande 
arbetsdag om det är en helgdag eller helg.  
 
Förhållningsregler för sociala medier 
Allt som publiceras på kommunens sociala medier är offentligt och hanteras 
enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att det som publiceras där kan bli en 
allmän handling.  
Kommentarer i kommunens konton på sociala medier ska hålla god ton och får 
inte innehålla: 

 Hot 
 Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar 
 Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 
 Olovlig våldsskildring eller pornografi 
 Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 
 Olovligt bruk och publicering av upphovsrättsligt material 
 Svordomar eller obscena ord 
 Kommersiella budskap eller reklam  

191



 Riktlinjer  

 2021-04-13  5(8) 

 

Uppstart av nytt konto 
Vid uppstart av ett konto är det viktigt att verksamheten har en plan för hur 
kontot ska användas. Kontot ska också föras i in registret över Älmhults 
kommuns konton i sociala medier på www.almhult.se/socialamedier. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för registret och utför uppdateringar 
enligt beställning från ansvarig för kontot. 
 

Användning av sociala medier 
Den medarbetare som fått i uppdrag att administrera kontot på sociala medier 
ska följa riktlinjerna nedan samt de dokument och lagar som det här dokumentet 
hänvisar till.  
 
Våra inlägg  
Kommunens inlägg och svar i sociala medier ska vara tydliga, tillgängliga och 
trovärdiga. Vi följer Älmhults kommuns värdegrund och skriver så att läsaren 
förstår. Vi använder klarspråk och följer de instruktioner som finns för 
kommunens medarbetare kring detta. 
Inläggen kan vara personliga men inte privata - vi representerar Älmhults 
kommun. Vid svar ska vi ange varifrån svaret är inhämtat så att det blir 
trovärdigt och tydligt varifrån informationen kommer.  
Vi är inte politiska. Vid information av ett politiskt beslut är vi opartiska och 
värderar inte beslutet.  
Vi är källkritiska och kontrollerar fakta innan vi delar någon annans inlägg eller 
sprider information vidare.  
Vi är normmedvetna och tänker på mångfald – etnicitet, kön, ålder, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.  
 
Kommentarer och meddelanden  
Sociala medier är en kanal för dialog – inte envägskommunikation. Genom att 
svara på kommentarer och meddelanden bygger vi relationer med våra invånare.  
Som kommun ska vi svara på frågor från invånare som rör vår verksamhet. Om 
vi inte kan svara ska vi hänvisa till rätt verksamhet/myndighet (se 
förvaltningslagen (2017:900) § 4 om myndigheters serviceskyldighet). Vid 
oklarheter hänvisas till servicecenter (info@almhult.se). 
Kommentarer och meddelanden ska få ett första svar senast nästa arbetsdag. I 
övrigt sker svar enligt Älmhults kommuns servicelöfte. 
Hot, personliga angrepp eller förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets 
mot folkgrupp, uppmaningar till brott och obscena ord tas bort. Innan inlägget 
tas bort ska det först bedömas om det ska diarieföras, enligt nämndens 
informationshanteringsplan. Vi skriver alltid ett inlägg i tråden som informerar 
om att vissa inlägg i tråden tagits bort samt anledningen till att de tagits bort. 
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Upprepande frågor från användare behöver bara besvaras en gång, alternativt 
hänvisas till ett tidigare svar.  
Kommentarer eller inlägg som inte innehåller en fråga behöver inte besvaras.  
Frågor av politisk karaktär hänvisas till aktuell nämnd.  
 
Grupper och sidor i sociala medier  
Det är viktigt att kommunen upplevs som tydliga, tillgängliga och transparenta i 
sociala medier. Oavsett om innehållet är öppet eller slutet, så är det vi publicerar 
i våra sociala medier alltid allmän handling och måste lämnas ut till alla som 
begär det. 
Sekretessbelagd information ska inte delas på sociala medier. Om så har skett 
och begärs ut ska innehållet sekretessprövas innan handlingen lämnas ut.  
Slutna grupper riskerar att upplevas som exkluderande, vilket kan leda till att 
verksamheten inte upplevs som öppen, inbjudande och transparent.  
Kommunikatör kan ge råd om alternativa kanaler för kommunikation med 
målgruppen.  
 
Vid kris och incident  
Vid en kris eller incident är det kommunens webbplats www.almhult.se som 
hålls uppdaterad. De inlägg vi lägger ut på våra konton i sociala medier har som 
syfte att guida målgrupperna till www.almhult.se. Vi svarar på frågor så snabbt 
vi kan och hänvisar till www.almhult.se.  
 
Tävlingar och lotteri  
Tävlingar på sociala medier är tillåtet om både tävlingen och vinsten är kopplad 
till verksamhetsmål. Observera att vinsten kan medföra vinstskatt för vinnaren. 
Mer information finns på www.skatteverket.se. Tävlingar och lotteri ska följa 
Lotteriinspektionens regler. 
 
Mål och utvärdering  
Det är viktigt att utvärdera närvaron på sociala medier och att följa upp om 
närvaron bidrar till att verksamhetens mål nås.  
Mätbara och tydliga mål för kontot samt rutiner för hur de ska följas upp ska 
därför finnas för varje konto.  
Målen ska vara kopplade till kontots syfte. Om syftet är att nå ut och 
marknadsföra verksamheten, är det bra att mäta räckvidd (Hur många såg 
inlägget) och engagemang (Antal kommentarer, delningar och likes). Om syftet 
däremot är att svara på frågor, serva målgruppen och vara ett stöd, är det bättre 
att mäta svarstid och nöjdhet.  
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Avsluta ett konto  
Om ett konto inte längre fyller ett syfte eller inte är aktivt bör det avslutas. 
Annars riskerar det att ge en felaktig bild av var våra invånare, företagare och 
besökare kan komma i kontakt med oss.  
Innan ett konto avslutas ska det under en tid tydligt kommuniceras att det 
kommer att stängas ned och varför. Det bör också meddelas var följarna kan 
vända sig framöver med frågor.  
Har kontot varit inaktivt en längre tid (mer än ett halvår) är det oftast bättre att 
bara avsluta kontot. Innan kontot avslutas ska innehållet arkiveras. Kontakta 
nämndens nämndsekreterare kring hur kontot ska arkiveras.  
När kontot är avslutat är det också viktigt att informera 
kommunikationsavdelningen om att kontot inte längre finns. Vi måste enligt lag 
föra register över Älmhults kommuns kanaler och därmed måste kontot tas bort 
från registret. (Registret finns på www.almhult.se/socialamedier).  
 

Personuppgifter, upphovsrätt  
Det finns flera bestämmelser som styr vad vi får publicera på sociala medier och 
hur vi ska hantera kommentarer, taggningar och meddelanden. De viktigaste är 
dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), upphovsrätten och 
offentlighetsprincipen.  
 
GDPR 
Grunden i GDPR är att individen äger sina egna personuppgifter och inför 
publicering på sociala medier måste samtycka för att vi ska få använda dem. 
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person, kräver därmed 
att den personen är medveten om sin medverkan och har samtyckt till den. Det 
rör både text och bild. Vi får aldrig publicera personuppgifter på sociala medier 
utan att ha samlat in ett samtycke först. Samtyckesblankett hittar du på 
”Hemma”. Denna ska fyllas i av personen som medverkar. Samtyckena ska 
lagras så att de enkelt går att hitta. Vi ska också om personen vill bli bortglömd 
skyndsamt kunna ta bort personuppgiften. Publiceringen måste alltid tas bort 
efter att samtyckets giltighetstid har gått ut.  
Personuppgifter (till exempel bilder på personer) som publicerats innan 25 maj 
2018 omfattas också av GDPR och måste tas bort alternativt måste samtycke 
samlas in retroaktivt.  

 
Upphovsrätt 
Alla bilder som är fotograferade i modern tid är skyddade. Att publicera en bild 
som vi inte har tillåtelse till är olagligt och vi kan i efterhand behöva betala 
ersättning till den som tagit/äger bilden, för olovlig användning eller 
upphovsrättsbrott. Detta gäller även musik, illustrationer och filmer.  
Bilder, illustrationer, film, text eller ljud som vi inte har ett dokumenterat 
godkännande för ska inte publiceras.  
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Offentlighetsprincipen, diarieföring, borttagning och gallring  
Det som skrivs på Älmhults kommuns konton i sociala medier är allmän 
handling. Därför gäller samma regler för diarieföring på sociala medier, som 
exempelvis för epost och brev. Den som är ansvarig för kontot är också ansvarig 
för att diarieföring sker vid behov. Det är viktigt att diarieföringen sker 
skyndsamt för att kunna koppla innehållet till ett ärende och för att inte riskera 
att gallring sker innan diarieföring.  
Läs mer om diarieföring i respektive nämnds informationshanteringsplan.  
Vi gallrar text och bild som innehåller personuppgifter (var noga med att 
diarieföra det som ska diarieföras innan du gallrar). Text och bild som inte 
innehåller personuppgifter behöver aldrig gallras.  
Vi tar skyndsamt bort text och bild som innehåller hot, personliga angrepp och 
förolämpningar, sekretessuppgifter, förtal, hets mot folkgrupp, uppmaningar till 
brott och obscena ord. Bedömning ska alltid göras utifrån respektive nämnds 
informationshanteringsplan. 
  
Arkivering  
Älmhults kommuns konton i sociala medier ska arkiveras vid större förändringar 
(profilbild, omslagsbild, namn, om-information och så vidare) samt när kontot 
ska avslutas.  
Vid frågor eller behov av hjälp att arkivera kontaktas nämndens 
nämndsekreterare. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Staffan Wyke (M) från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Staffan Wyke (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att entlediga ersättaren.  
 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse daterad 2021-05-13  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Staffan Wyke (M) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Staffan Wyke 
Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Staffan Wyke (M) 
Ärendenummer KS 2021/83 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Staffan Wyke (M) från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare i 
nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Mazetti-Nissen (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Bo 
Mazetti-Nissens (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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