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Förändringar
Lagen om Skydd mot olyckor (LSO)
• Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa
bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador
till följd av olyckor.
• Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av
kommunernas verksamhet, bl.a. genom en utökad
föreskriftsrätt för MSB. MSB får genom förändringarna även
utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera
och fördela resurser.
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Föreskrifter från MSB
• Föreskrifter om handlingsprogram
Remisstid: 15 januari - 15 april
Remiss av stöd till föreskrifterna om handlingsprogram:
26 februari - 15 april
Beslut prel. Maj/juni
• Föreskrifter om ledningssystem
Remisstid: 22 januari - 22 april
Beslut prel. Maj/juni
• Föreskrifter om kommunal tillsyn
Remisstid: våren 2021
Beslut …
• Föreskrifter om undersökningsrapporter
Remisstid: 25 mars - 24 juni
Beslut …
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Risker
• 7 § Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av
kommunens risker, i form av en sammanvägd bedömning av
vilka händelser inom kommunens geografiska område som
kan föranleda räddningsinsatser, sannolikheten eller
frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för de
fall att de händer
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Områden i Älmhult att beakta ur riskhänsyn
• Industrier och farlig verksamhet
• Transporter av farligt gods
• Skyddsvärd bebyggelse eller anläggning där stort antal
personer vistas
• Äldreboenden, gemensamhetsboenden, hotell
• Kyrkor eller byggnader med stort kulturellt värde
• Kritisk infrastruktur, bl.a. södra stambanan, RV23 m.fl.
• Samhällsviktig verksamhet
• Avsiktliga händelser och antagonism
• Skogsbränder, skyfall/stormar/höga flöden
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Räddningstjänsten Älmhult
• I snitt 200-250 uppdrag enligt LSO per år.
• Utgör ca 70% av alla uppdrag.
• Resterande är bl.a. hjärtstoppslarm, sjukvårdsuppdrag eller
annan hjälp till ambulans.
•
•
•

72 % av alla räddningsuppdrag inträffar mellan klockan 06-18
75 % av alla räddningsuppdrag inträffar mellan måndag och fredag
De mest frekventa larmmånaderna är maj och juni
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•

Där räddningstjänsten har längre ankomsttid så ska skyddet mot
olyckor ändå vara likvärdigt!

•

Kan exempelvis åstadkommas med ett utökat och riktat förebyggande arbete
utanför tätorterna:
– Mer utbildning och information
– Fler tillsyner
– Fler hembesök
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Övergripande ledning
Systemledning GKF
Vid samverkan mellan flera räddningstjänster blir det tydligt
att det behövs en enhetlighet när det gäller kommunernas
ledningssystem.
Skogsbränderna sommaren 2018, SOU 2019:7
Kommunen ska ha ett ledningssystem för
räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt
ska upprätthållas. Den övergripande ledningen ska vid
samverkan mellan kommuner utövas gemensamt.
En effektivare kommunal räddningstjänst, prop.
2019/20:176 och §16b lag om skydd mot olyckor

21

Övergripande ledning
Systemledning GKF, syfte och mål
Syfte
• Öka tryggheten för de som bor och vistas i
länen genom ett samordnat skadeavhjälpande
arbete genom att skapa en gemensam
systemledning för länen
• Skapa gemensamma och kända strukturer för
snabba och samordnade insatser, beredskap
och informationsinsatser
Mål
• Systemet ska vara i drift under år 2021 dock
senast 1 januari 2022
22

Övergripande ledning
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Förebyggande –förmåga och
verksamhet
• 12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan
en olycka äger rum åstadkomma effekter genom att minska
sannolikheten eller frekvensen för olyckan eller konsekvensen
vid densamma.

Tillsyn

Utbildningar

Rengöring och
brandskyddskontroll (finns avtal
med skorstensfejarmästare)

Information och
rådgivning
24

•

Översiktsplan och Fördjupning av Översiktsplan verkar för att
Älmhults tätort ska expandera västerut och även tillgängliggöra
Möckeln i större utsträckning. En förtätning av centrala Älmhult ska
ske på sikt.

•

Det ställer krav på tillgänglighet för räddningstjänst, storlek på
räddningsorganisation, framkomlighet och personalförsörjning av
räddningspersonal nu och framöver!
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Mål
Nationella mål 1 kap 1 - 3a §§ LSO
•

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

•

3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

•

3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna
lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och
andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga
skador.
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Förslag
Förebyggande –förmåga och
verksamhet
För att kunna driva kommuns förebyggande arbete enligt LSO
bedöms kommunen behöva ha resurser som minst motsvarar:

•
•
•
•

Tillsyn, Antal årsarbetskrafter: 0,5
Information och rådgivning, Antal årsarbetskrafter: 1,0
Remisshantering och yttrande, Antal årsarbetskrafter: 0,5
Olycksundersökning, Antal årsarbetskrafter: 0,25

• Tillsynsplan ska göras för att möta de nya
tillsynsföreskrifterna från MSB.
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MSB. Ny strategi mot 2030
• Högst 60 omkomna per år i bränder.
• Högst 2 500 utvecklade bostadsbränder
årligen, kostnader för egendomsskador
minskar.
• Minst 90 procent av hushållen har fungerande
brandvarnare, 80 procent handbrandsläckare
och 70 procent brandfilt.
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MSB. Ny strategi mot 2030
• I den nationella strategins nya inriktning finns 14
åtgärder som MSB, kommuner och andra aktörer bör
arbeta med, de har delats in i fem områden:
• Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för
riskutsatta.
• Riktade förebyggande kommunikationsinsatser.
• Utbildning i brandskydd i grundskolor.
• Följa upp fastighetsägares ansvar över brandskydd i
flerbostadshus med fokus på brandvarnare.
• Verka för att kunna genomföra en första insats med kort
responstid.
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Förslag

Lokalt verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten
Mål 1 Färre olyckor ska inträffa
-

Inriktning:
Stärka den enskildes kunskap att förebygga olyckor, särskilt fokus på de
områden där vi ligger över snittet (brand i byggnad, brand utomhus och utsläpp
farligt ämne)
Stärka den enskildes kunskap och förmåga att hantera en händelse om olyckan
är framme. Den enskilde ska alltid kunna genomföra den första
skadebegränsande åtgärden vid en olycka.
Medborgare i Älmhult kommun ska känna sig trygga med sitt skydd mot
olyckor
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Förslag
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Förslag
Lokalt verksamhetsmål för räddningstjänst
Mål 2 Följder av olyckor ska minska. Särskilt förhindra människors
död och andra allvarliga skador

-

-

Inriktning:
Stärka räddningstjänstens förmåga att kunna leda och hantera olyckor på ett
effektivt och professionellt sätt inom godtagbar tid, i syfte att så snabbt som
möjligt bryta skadeutvecklingen för att minimera följderna av en olycka.
Räddningstjänsten ska vara en aktiv samverkanspart och samhällsaktör
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Förslag
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Förslag
Räddningstjänstens förmåga och
verksamhet
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Förslag
Räddningstjänstens förmåga och
verksamhet
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Förslag
Räddningstjänstens förmåga och
verksamhet
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Förslag
Räddningstjänstens förmåga och
verksamhet
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Likvärdigt skydd betyder inte lika, utan kan se olika ut!
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Frågeställningar för workshop
•

Hur snabbt vill vi kunna nå ut till drabbade i kommunen?
(responstiden för räddningstjänst)

•

Vad gör vi för dom som bor långt ifrån räddningstjänst?
(utbildning, hembesök, tillsyner)

•

Placering av brandstationer på sikt?

•

Beredskapsformer? (deltid, heltid, differentierad styrka)

•

Vilka årskullar i skolorna ska få brandutbildning och hur ofta?

•

Ska det finnas ett extra fokus på tillsyn hos fastighetsägare för
flerbostadshus eller i bostäder med personer där risken är stor
för dödsbränder? (i enlighet med vad MSB Strategi)

•

Ska MSB's mål mot 2030 vara ett kommunalt mål?
Minst 90 procent av hushållen har fungerande brandvarnare, 80 procent
handbrandsläckare och 70 procent brandfilt?
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Frågeställningar för workshop
Förslag
•

Hembesök för de som bor längst ifrån räddningstjänsten
– Antal/ambition/målsättning?

•

Tillsynsfokus på flerbostadshus/bostäder där risken för
bostadsbränder/dödsbränder är störst.
– Ska tillsyn göras på samtliga?

•

Utredning om framtida beredskapsformer och placeringar av
brandstationer
– Hur ska räddningstjänsten operativt se ut i framtiden?

•

I Älmhults kommun ska alla skolelever i årskurs 5 och 8 varje år få
utbildning om skydd mot olyckor
– Hur omfattande ska utbildningen vara?
– Skall vi även omfatta förskola också?
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Räddningstjänsten Älmhult
Johan Karlelid
0476-642683
johan.karlelid@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

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

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Inledning
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplatser och som
kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och
identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i
förskola, bidrar utöver det till goda resultat för elever i skolan och är en centralt
viktig del av vården och omsorgen kring äldre.
Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt
personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning
att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat. I vård
och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring,
sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet,
fyller en viktig social funktion. Goda måltider ökar lusten till liv och lusten att äta.
Måltiderna i den kommunala verksamheten är en mycket viktig del som bidrar till
en jämlik folkhälsa.
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter.
Måltidsavdelningen
producerar
och
serverar
måltider
och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande
verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt
hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag.

Syfte
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men
också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna
har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar
för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter.

Ansvar
Kommunfullmäktige
• Fastställer måltidspolicyn, därefter ansvarar varje nämnd för att måltidspolicyn
efterlevs i de olika verksamheterna.
• Har ansvaret för att det finns förutsättningar att följa livsmedelslagstiftning och
nationella riktlinjer.
• Delegerar ansvaret för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen till
Måltidsavdelningens verksamhetschef samt delegerar ansvaret för skolans
arbetsmiljö till rektor.
Verksamhetschef inom måltidsavdelning
• Har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller
måltidsverksamheten.
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Rektor inom förskola, skola och gymnasium
• Ansvarar för skolans arbetsmiljö för samtliga anställda, barn och elever och
därmed skyldighet att tillgodose varje barn/elevs individuella behov av måltid
och näring.
• Ansvarar för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost
tillgodoses.
• Ansvarar för att all personal har kännedom om lagar och regler inom skolan
och har förutsättningar och kompetens för att följa dem.
Verksamhetschef inom vård och omsorg
• Verksamhetschef ansvarar för att all personal inom äldreboende och hemtjänst
har kunskap om och förutsättningar för att servera säker mat.
• Ansvarar för att kund med behov av specialkost / anpassad kost eller kost med
särskild konsistens tillgodoses.
• Ansvarar för att personalen har förutsättningar och kompetens för att följa
riktlinjerna och ge stöd för att erbjuda varje kunds individuella behov av
måltid/näring.
Personal inom måltidsavdelning, förskola, skola, gymnasium, vård och
omsorg
• Ansvarar för att följa måltidspolicyn och enhetens egenkontrollprogram för att
säkerställa att gästerna kan känna sig trygga med att ingen blir sjuk av maten.

Riktlinjer
Rutiner och överenskommelser
Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till ”Rutiner för
Måltidsverksamheten”. Beställningar och separata överenskommelser upprättas
mellan berörda förvaltningar.
Livsmedelshygien och egenkontroll
Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök,
seniorrestaurang, samt all caféverksamhet inom kommunens ramar omfattas av
livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål
i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet
är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar
mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider.
Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den
boende lagar sin egen mat).
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Genomförande och uppföljning
Genomförande
”Rutiner för Måltidsverksamheten” omfattar gemensamma kvalitetskrav samt
varje målgrupps särskilda behov. För dokumentationen svarar verksamhetschefen
för måltidsavdelningen, dokumentet gäller tillsvidare. Beställningar och
överenskommelser mellan måltidsavdelningen och verksamheterna upprättas per
budgetår, måltidsavdelningen initierar upprättandet.
Uppföljning
Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny
mandatperiod.

Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets
Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring
måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker.

Figur 1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2011).

Goda måltider
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla
för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet
och att maten kommer gästerna tillgodo.
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Integrerade måltider
Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten. Till
exempel i förskolan, både att de vuxna deltar i de
pedagogiska måltiderna och att ”Måltidspedagogik – lek
och lär med mat” används. I grundskolan deltar pedagoger
i barnens måltider, kan vara schemalagd lektion eller att det ingår i de olika
läroämnena, där det passar in. Även inom vård- och omsorg kan måltiderna
integreras genom att de äldre deltar i avdelningskökets arbete med måltiderna.

Trivsamma måltider
Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön
anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön. I
måltidsmiljön ingår tid, buller, ljus och temperatur. I
skolan behöver man få tid till att äta men också tid för att
stå i kö för att få maten och för att ställa ifrån sig disken efteråt. Den sociala
samvaron mellan barn/ elever och de vuxna har stor betydelse för
helhetsupplevelsen av måltiden.
I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden, varje gästs
behov tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig
måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorer.

Miljösmarta måltider
Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel
bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra
livsvillkor för människor. Klimatpåverkan på livsmedel är
ett begrepp som visar till exempel hur mycket energi det går
åt för att producera. Transporter har en stor betydelse
liksom var i världen eller i vilket hav livsmedlet kommer ifrån. Ett stabilt
fiskebestånd betyder att fisken fångats varsamt och det finns en kontroll över
området man fiskar i. Livsmedel som kommer från växtriket kan komma från
ekologiska alternativ där livsmedlen inte utsätts för gifter under sin växtperiod på
samma sätt som det traditionella jordbruket.
En aspekt för miljösmarta måltider, är att ha kontroll över matsvinnet och
eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt.
I miljöarbetet ingår att följa den nationella livsmedelsstrategin. I Älmhults
kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta åtgärder enligt
beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi.
KRAV-certifierade kök
Samtliga kök inom Måltidsavdelningen är KRAV-certifierade.
Närproducerat
Närproducerat, när det finns möjlighet, kan vara ett alternativ för en hållbar
utveckling.
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Svensk råvara
Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till
miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler. I linje med det
väljer Älmhults kommun bort att servera halalslaktat kött.
Val av färska grönsaker och frukt kan ibland vägas mellan ekologiskt från andra
delar av världen eller svensk konventionellt odlad råvara. Älmhults kommun
väljer råvara utifrån de övergripande miljösmarta valen i måltidspolicyn och väger
samman dessa varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från
annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara.
Älmhults kommun samarbetar med kommunerna i Kronobergs län i frågor
gällande livsmedelsupphandling. I upphandlingar utgår kommunerna från lag om
offentlig upphandling, LOU samt Konkurrensverkets upphandlingsregler.

Näringsriktiga måltider
Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och
näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att
växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller
skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka
ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger förutsättningar för att klara sina
vardagsbestyr och förebygga sjukdomar, fallolyckor, trycksår och även
depressioner. Maten som erbjuds och serveras ska vara väl anpassad för gästens
behov vad gäller näring och energi och därmed läggs en bra grund för vad en
portion hälsosam mat innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel
som serveras i förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet
och näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans
frukostar, skolans utflykter till gymnasiets caféverksamhet.

Säkra måltider
Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner
hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.
Egenkontrollprogrammet
anpassas
till
den
livsmedelsverksamhet man bedriver. Maten ska vara
säker, gästerna ska få korrekt information, gästerna ska känna sig trygga i att inte
bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl kända av berörd
personal.

Måltiden i verksamheten
Förskola, skola och fritidshem
Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd
för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa.
Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter
där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande
riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer vilka är grunden för de
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riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt arbete samt Kost &
Närings nationella rekommendationer för specialkoster och anpassade måltider.
Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller müsli,
proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikat vegetariskt
alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att
söta och näringsfattiga livsmedel utesluts.
I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd:
• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan.
• Nationella riktlinjer för måltider i skolan.

Skolans caféverksamhet
Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag,
cafeterian är stängd under lunchen.
Utbudet i cafeterian har samma inriktning som övrig måltidsverksamhet,
näringsriktig och utan tomma kalorier.
Ett bra utbud kan bestå av yoghurt, mjölk eller berikade vegetabiliska drycker,
frukt, grönsaker och smoothies.
Krav som bör ställas även om det är en extern aktör som tillhandahåller tjänsten.

Vård och omsorg
För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider
i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förebyggande av och behandling av undernäring som innehåller rutiner för att
upptäcka förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstödet att förebygga och
behandla undernäring i Hälso- och sjukvård och socialtjänst kan ses som ett stöd
för både måltidsavdelningen och socialförvaltningen.
För gästen/ kunden som har helpension ingår alla dygnets måltider.
Grundläggande faktorer för att gästen / kunden ska tillgodogöra sig den energi och
näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre
huvudmåltider och tre till fyra mellanmål.
För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden
vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga
måltidernas ordning beror på boendets tider.
Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta. Inriktningen ska vara
att även mellanmålen innehåller livsmedel med protein. Innehållet av D-vitamin
är viktigt liksom att vätskebehovet tillgodoses.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 40 Motion om förebyggande skador orsakade av
vildsvin
Ärendenummer TN 2019/28

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som
inbegriper en tydligare miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen. Ny policy föreslås antas
under 2021.
2. Tekniska nämnden beslutar att i samband med nästa upphandling utvärdera
möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid
måltidsservering och matsedlarnas utformning.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser att utreda möjligheten att tillaga
och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig positiv till att
utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy som inbegriper
en tydlig miljö- och klimatsmart utgångspunkt samt utreda möjligheten att
inköpa viltkött för att bredda utbudet av animalier vid nästa
livsmedelsupphandling.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

_____
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tekniska nämnden

Information om utökad upplåtelse till Reko-Ringen
Ärendenummer TN 2021/49

Information
Reko ringen är en organisation som syftar till att skapa en plattform för
konsumenter och producenter att mötas för att sälja och köpa lokalproducerade
varor utan mellanhänder. I dagsläget finns cirka 220 Reko-Ringar runt om i
Sverige. Älmhults Reko-ring består under vinterhalvåret av cirka 25
producenter, under sommarsäsongen tillkommer ytterligare cirka 10
producenter. Konsumenter bokar de råvaror de vill köpa via en lokal
Facebookgrupp och utlämning sker på Älmhults torg. Utlämning sker året runt,
torsdagar jämna veckor mellan klockan 17,30 -18,30.
Då utlämningsverksamheten stundtals bildar långa köer som behöver kunna
sprida ut sig på grund av Corona samt den växande verksamheten har detta
resulterat i att torgytan för närvarande är för liten.
Förvaltningen har därför godkänt möjligheten att under utlämningstiden
(varannan torsdag 17,30 -18,30) använda delar av Norra Torggatan till
försäljning. Detta motiveras genom att Reko-Ringen är en populär och välbesökt
målpunkt som lockar många konsumenter till centrum. Representanter för
handlarna har uttryck att det är mycket viktigt att Reko-Ringen blir kvar i
centrum då många besökare även passar på att göra andra ärenden i byn i
samband med varuutlämningen.
Allmänheten kommer uppmärksammas på den tillfälliga avstängningen genom
kommunens normala informationskanaler.
Nedan karta visar aktuell plats.
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Emelie Lindholm

Anders Nyberg

Gatuingenjör

Teknisk chef
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om utredning av
kostverksamheten
Ärendenummer TN 2020/47

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att utreda vilka kök som
ska renoveras och vara kvar (Tekniska nämnden 2020-06-23, § 64). Vidare har en
översyn skett av organisering, rutiner och kostnader för att nå en budget i balans.
En utredning har utförts.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden (beslut).

Beslutsunderlag
 Rapport: Utredning av kostverksamheten, daterad 2021-03-30.
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06.
 Beslut Tekniska nämnden 2020-06-23, § 64.

Ärendeberedning
Kostverksamheten har stora kommande renoveringsbehov i flera kök. Vidare har
kostverksamheten ett stort behov av att utvecklas till en mer ändamålsenlig och
effektiv kostverksamhet då den har en historik av att ha belastats av underskott
under en lång tid.
Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att ta reda på vilka kök
som ska renoveras och vara kvar. Vidare har en översyn skett av organisering,
rutiner och kostnader för att nå en budget i balans.
Resultatet visar att ett omfattande renoveringsbehov föreligger i flera
köksanläggningar och investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt
investeringsalternativ ett. Utöver detta tillkommer redan beslutade investeringar
avseende nyanläggning av köken Paradisskolans tillagningskök och Linnéskolans
nya tillagningskök vilka omfattar cirka 65 000 tkr.
En viktig slutsats är att resultatet indikerar att det finns flera möjligheter till att
effektivisera kostverksamheten. En viktig slutsats är att ett primärt fokus på
kvalitetsfaktorer och kompetensförsörjning förefaller vara avgörande.
Resultat visar att flera strukturella förändringar i driftmodellen verkar krävas för
att investeringar på bästa sätt ska kunna tillvaratas. En av de viktigaste
strukturförändringarna förefaller vara en omställning från matdistribution av varm
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matlåda varje dag till matdistribution av kyld matlåda med veckoleverans. En
annan förändring är att ställa om några mindre tillagningskök till mottagningsoch serveringskök och att centralisera utskicken till dessa till ett fåtal
tillagningskök för att uppnå största samordningseffekterna.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden tar emot rapporten och lägger den till handlingarna.

Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kostchef
Fastighetschef
Teknisk Chef
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Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö
0476–55208
cecilia.blido@almhult.se

Rapport

Utredning av Kostverksamheten
2021
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Sammanfattning
Kostverksamheten har stora kommande renoveringsbehov i flera kök. Vidare har
kostverksamheten ett stort behov av att utvecklas till en mer ändamålsenlig och
effektiv kostverksamhet då den har en historik av att ha belastats av underskott
under en lång tid. Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att ta
reda på vilka kök som ska renoveras och vara kvar. Vidare har en översyn skett
av organisering, rutiner och kostnader för att nå en budget i balans.
Utredningsarbetet har utförts under ledning av Cecilia Blidö, Kostchef vilken
också samordnat utredningens rapport. Övriga funktioner som deltagit aktivt i
utredningen i sina respektive ansvarsområden i Kostverksamheten är: Christina
Ivarsson, Enhetschef område 1, Jennie Helmersson Enhetschef område 2, Emma
Forsberg, Enhetschef område 3 samt Eva Lydahl, Kostekonom. Från
Fastighetsavdelningen har följande deltagit: Lars Lund, Fastighetschef, Johan
Wallin, Fastighetsingenjör.
Resultatet av utredningen visar att kvalitetsfaktorer är väsentliga för att uppnå en
effektiv kostverksamhet med måltider av hög kvalitet och positiva
måltidsupplevelser för samtliga målgrupper. I tillägg framkommer att
kompetensförsörjning förefaller vara avgörande för att skapa förutsättningar att
ligga i framkant bland offentliga måltidsverksamheter i framtiden. Resultatet visar
att ett omfattande renoveringsbehov föreligger i flera köksanläggningar och
investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt investeringsalternativ ett.
Utöver detta tillkommer redan beslutade investeringar avseende nyanläggning av
köken Paradisskolans tillagningskök och Linnéskolans nya tillagningskök vilka
omfattar cirka 65 000 tkr. Baserat på de sammanlagda resultaten i denna utredning
kan slutsatsen dras att det är flera strukturella förändringar i driftmodellen som
verkar krävas för att investeringar på bästa sätt ska kunna tillvaratas.
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Inledning
Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att ta reda på vilka kök
som ska renoveras och vara kvar. Vidare ska en översyn ske av organisering,
rutiner och kostnader för att nå en budget i balans.
Kommunens köksanläggningar har stora kommande renoveringsbehov och
underhållsbehovet av lokaler och behovet av ny maskinell utrustning är stort. Flera
kök är saknar helt eller delvis ändamålsenlig utrustning anpassad för storköksdrift.
Verksamheten har en historik av att ha belastats av underskott under lång tid.
Kostverksamheten ett stort behov av att utvecklas till en mer ändamålsenlig och
effektiv kostverksamhet.
Sammantaget befinner sig verksamheten i ett läge där det finns en stor möjlighet
att kunna skapa goda förutsättningar och positiva effekter på kostverksamhetens
drift och få ännu bättre måltidsupplevelser i framtiden. Positiva effekter kan bestå
i att:
• möjliggöra förbättrade måltidsupplevelser för matgäster av högre kvalitet.
• skapa likvärdiga måltider och möjliggöra ökad anpassning för olika
målgrupper och individuella behov.
• kvalitetssäkra verksamhetens drift.
• möjliggöra utveckling av måltidsproduktionen i köken genom att kunna tillföra
nya tillagningsmetoder och funktioner.
• tillvarata kompetenser och effektivisera vissa arbetsmoment.
• möjliggöra digitalisering av viss administration.
• erbjuda ett flexiblare utbud och service.

Syfte och mål
Syftet med utredningen är att kartlägga renoveringsbehov i kök och bedöma
investeringsbehovet samt att utifrån en helhetssyn utvärdera och se över
organisering, rutiner och kostnader för att kostverksamheten ska nå en budget i
balans.
Målet är att väga in hur produktionen av måltider kan optimeras utifrån faktorer
som ekonomi, högre måltidskvalitet, kompetens, säkra måltider samt hållbarhet.

Frågeställningar
1. Vilka kök ska renoveras och vilka ska vara kvar?
2. Vilken struktur ska kostverksamheten arbeta efter i framtiden?
3. Vilka åtgärder krävs för att kostverksamheten ska ligga i framkant bland
offentliga måltidsverksamheter?
4. Hur kan resurserna tillvaratas och hur kan pengarna användas på allra
bästa sätt?
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Bakgrund
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens kostverksamhet som är organiserad
inom Tekniska förvaltningen. Kostverksamhetens uppdrag är att tillhandahålla
måltider till barn, skolelever och äldre. Uppdraget omfattar måltider i förskolor,
grundskolor, gymnasieskola, vård- och omsorgsboende och matdistribution i
hemtjänsten. Uppdraget utförs i dagsläget i alla kommundelar. Dagligen serveras
omkring 4000 lunchmåltider varje dag i alla kök samt frukost, mellanmål och
kvällsmål i flera enheter.
Kostverksamheten består av cirka sjuttio medarbetare fördelade på tjugoåtta
verksamhetsställen samt ett separat kontor för administration och
ledningsfunktioner.
Kostverksamheten under namnet Kostenheten bildades 2007 och var vid
tidpunkten organiserad under kommunledningsförvaltningen. Inledningsvis var
under en tid var kostchef och IT-chef samma roll. Sedan dess har
kostverksamheten utökats och successivt utvecklats samt flyttats till teknisk
förvaltning. Från 2015 bestod ledningsorganisationen av en kostchef med ansvar
för ekonomi och budgetfrågor och en biträdande kostchef med ansvar för
personaladministration. Ett par år senare tillkom en administratör för att stödja
organisationen. Kostverksamheten har historiskt varit en centralt styrd
organisation där samtliga medarbetare i verksamheten var direkt underställda
kostchefen.
En organisationsutveckling av kostverksamheten
påbörjades
efter
arbetsmiljöenkäten 2017 och utvecklingsuppdraget gavs till Tekniska
förvaltningen i början av 2019 i samband med att dåvarande kostchefen avslutade
sin anställning. Syfte och målsättning med att utveckla kostverksamhetens
organisation var att skapa förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig och
effektiv verksamhet som är både hållbar och kostnadseffektiv. Den nya
ledningsorganisationen är utformad med en verksamhetschef med titeln kostchef,
tre enhetschefer och en kostekonom som stödfunktion. Ny kostchef rekryterades
hösten 2019 och denne tillträdde i februari 2020. Övriga funktioner tillträdde
successivt och ledningsorganisationen blev komplett i september 2020.
Effekter med nya organisationen är bland annat att uppnå en tydligare
ansvarsfördelning, att möjliggöra bättre verksamhets- och kostekonomisk
styrning, ett tydligare verksamhetsnära ledarskap med enhetschefer med fullt
ledningsansvar och mandat att ta beslut nära medarbetare i daglig drift samt en
organisation med kapacitet att kunna möta framtida utvecklingsbehov.

Organisationsstruktur
Den nya ledningsorganisationens struktur utformas enligt följande:
• Kostchef, verksamhetschef med verksamhetsansvar.
• Enhetschef för måltider i äldreomsorg och gymnasium (21 medarbetare).
• Enhetschef för måltider i skola och förskola (23 medarbetare).
• Enhetschef för måltider i skola och förskola samt poolkockar (23
medarbetare).
• Kostekonom som chefsstödfunktion och projektstöd.
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Organisation per den 2020-09-01:

Väntade effekter med organisationsstrukturen
Effekter som den nya organiseringen ämnar uppnå är:
• En robust och ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning
mellan enhetsområden och olika roller i verksamheten.
• Möjliggöra för verksamhetschef i samarbete med ledningsteam och
stödfunktioner att arbeta strategiskt med att utveckla kostverksamheten.
• Ett tydligare verksamhetsnära ledarskap med enhetschefer med fullt
ledningsansvar och mandat att ta beslut nära daglig drift inom enhetsområdet.
• Tydlig ansvarsfördelning på flera nivåer.
• Inneha en bredd i relevant formell kompetens och i samlade erfarenheter
inom verksamhetsområdet för att kunna leda och utveckla på ett relevant sätt.
• Ha kapacitet och kompetens att kunna möta framtida utvecklingsbehov.
• Ekonomiskt ansvar och kostekonomisk styrning fördelat i verksamheten.
• Skapa förutsättningar för uppföljning och kontroll av verksamhet och resultat.
• Möjliggöra bättre dialog och uppföljning av avtal och stödorganisationer
kopplade till kostverksamhetens arbete.
• Ett effektivt nyttjande av verksamhetsövergripande resurser mellan enheterna.
• En rimlig arbetsbelastning för personal genom fördelning av ansvarsområden.
• Säkerställa ökad service och målgruppsbaserade kontaktvägar med enheterna
där kostverksamheten utför uppdrag.

63

Utredning
2021-03-30

7(60)

• Målgruppsspecialiserade enhetsområden för att bättre tillvarata kompetens
och möjliggöra ett mer effektivt och anpassat utvecklingsarbete.
• Säkerställa en ändamålsenlig måltidsproduktion där hänsyn tas till
kostverksamhetens alla målgrupper i förskola, skola och omsorg.
Köksorganisation
I köken tjänstgör kockar, måltidsbiträden och i de största köken tjänstgör även
arbetsledande Förste-kockar som ansvarar för daglig drift och leverans i det
berörda köket. Kockar bereder och tillagar måltider, hanterar efterarbete som
diskhantering, handhar beställningar och vissa kontakter med leverantörer.
Måltidsbiträden bereder och serverar måltider. De kan i vissa fall slutlagning av
måltider i mottagningskök avseende tillbehör och hanterar efterarbete som
diskhantering. Arbetsuppgifterna kan variera något beroende av typen av kök men
tjänstgör i. På några enheter förekommer kombinationstjänster där några
medarbetare utför tjänstgöring i kök och lokalvård alternativt kök, lokalvård och
barnomsorg.

Kompetensförsörjning
I gällande Kostpolicy antagen av kommunfullmäktige 2013 framkommer att
personal som anställs i kommunens kök ska ha en adekvat utbildning. Det beskrivs
också att all kostpersonal ska ha goda kunskaper om specialkost samt olika sorters
allergier. Personalen i kostverksamheten ska regelbundet genomgå lagstadgad
utbildning i livsmedelshygien, samt övriga kurser som anses nödvändiga.
Dessutom ska personalen ha goda kunskaper i kommunens kostdataprogram.
Det är ett faktum att kock är ett bristyrke. De senaste åren har gymnasieskolor runt
om i landet rapporterat att det är för få sökande till storköksutbildningar varför
flera lagt ner utbildningsprogrammen. Det kontrasterar mot det utbredda intresset
för hälsa, matlagning och kostfrågor som numera rapporteras i media, sociala
medier och samhället i stort. Denna paradox påverkar branschen på flera sätt.
Traditionellt har arbete i storkök som äldreomsorg och skolor inte betraktats som
ett attraktivt yrke och något som haft låg status och som inte krävt kompetens. Det
är en rest från 1970–80-talen då det var vanligt förekommande med ”sprättakartong-matlagning” och det finaste man kunde erbjuda var fabriksproducerad
mat som bara värmdes upp i skolköken. Det finns en förekommande
vanföreställning om att det ännu går till på det sättet i såväl omsorgs- som
skolköken.
I dagens måltidsproduktion i offentliga kök ställs stora krav på kompetens för att
klara att utföra arbete i kök. Offentliga kök lagar mat från grunden, arbetar ofta
med högre andel ekologiskt och närproducerade varor än andra restauranger. Det
är avancerad teknisk utrustning att hantera, ställer krav på datorkunskaper och
hantering av avancerade kostdatasystem för att sköta beställningar, planera
tillagning och beräkna portioner. Goda språkkunskaper efterfrågas för att
exempelvis kunna hantera recept, kommunicera med matgäster. Många
kommuner och kockar arbetar aktivt med måltidspedagogik och integrering av
måltiderna i omsorgens och skolornas verksamheter.
Normalt sett krävs köksutbildning som måltidsbiträde och praktisk erfarenhet för
att kunna vara anställningsbar för en måltidsbiträdestjänst. Genomgången treårigt
restaurang- och livsmedelsprogram på gymnasium eller motsvarande samt
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praktisk erfarenhet krävs för anställning som kock. Vid tjänstgöring som
arbetsledande förste kock krävs bred erfarenhet av kockyrket och ledarerfarenhet.
För administrativa tjänster och chefer efterfrågas normalt sett lägst treårigt
kandidatprogram eller motsvarande kompetens från universitet och högskola.
Detta bör gärna kombineras med praktisk erfarenhet från ledningsarbete,
kökserfarenhet, livsmedel eller folkhälsa. Relevanta utbildningar är Kostvetare,
Kostekonom, Gastronom, Livsmedelsteknik, Nutritionist, Dietist.
De regioner och kommuner som satsar på att säkra kompetensförsörjning i
framtiden inom måltidsservicefunktioner gör detta genom flera medvetna val:
• Validering av kockar för medarbetare som uppvisar kompetens som kock men
som saknar formell kompetens.
• Rekryterar endast kockar med lägst gymnasiekompetens i livsmedel- och
storköksprogram eller motsvarande.
• Rekryterar endast kvalificerade tjänstepersoner och ledningsfunktioner med
högskolekompetens inom yrkesområdet.
• Verkar för samverkan med arbetsmarknadsenheter för att erbjuda möjlighet till
praktik och arbetsmarknadsstöd i kök för nyanlända och de som av olika
anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden för att locka till vidareutbildning
och därefter möjliggöra anställningsbarhet.
• Samverkar med vuxenutbildning och erbjuder praktik.
• Nätverkande mellan kommuner och med stöd av regioner, länsstyrelser och
liknande för att arbeta med kompetensutveckling för att sprida kostnader.
Sammantaget är denna typ av satsningar bidragande till att skapa attraktiva
arbetsplatser och aktiva åtgärder för att klara framtida kompetensförsörjning. Ett
framgångsrikt exempel är Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen som
drivs gemensamt med regionen och RISE och där de flesta kommuner i regionen
är medlemmar. Måltid Sverige är ett nationellt nav för den offentliga måltiden
genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation.
Ett annat är nationella projektet Mattanken som genom nätverkande,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga
måltider. Projektet har sitt ursprung i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna
Näringar. Det finansieras via landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges
Konsumenter.

Ekonomi och förutsättningar för verksamhetsstyrning
Kostverksamheten har under flertalet år haft svårigheter att nå en budget i balans.
I analyser av ekonomiskt utfall de senaste åren framkommer bland annat att
portionsantal ökat under årens lopp och ett ökat personalbehov vid tillkommande
köksenheter men resurstilldelningen har inte anpassats i motsvarande grad. Taxor
och avgifter på matabonnemang och matdistribution i äldreomsorgen har inte
anpassats efter kostnaderna för dessa tjänster vilket har påverkat intäkterna
negativt i verksamheten. Detsamma gäller intäkter för måltider som personal inom
utbildningsförvaltningens verksamheter har köpt och som inte svarat mot
kostnader för måltiderna. Det har inom tekniska förvaltningen tidigare
förekommit en accepterad förväntan att kostverksamhetens ekonomi inte kommer
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att gå ihop, utan istället har andra avdelningars positiva utfall fått ge täckning för
kostverksamhetens budgetavvikelser. Det väsentliga förefaller ha varit att
tekniska förvaltningens totala ekonomi visar att positivt utfall.
Personalekonomi
Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att
möjliggöra lönsamma och effektiva organisationer. Det krävs att personal får de
rätta förutsättningarna för att kunna utföra goda prestationer, samtidigt som
verksamhetens ekonomiska målsättningar ska uppnås.
En begränsande faktor i kostverksamheten vid verksamhetsstyrning, uppföljning
och kontroll av personalekonomiska faktorer har påverkats av kapaciteten i
ledningsorganisationen där samtliga medarbetare i verksamheten tidigare varit
direkt underställda kostchefen. Med en stor geografisk spridning av enheter samt
ett alltför stort antal direkt underställda medarbetare har det inte givits rätt
förutsättningar att utföra en ändamålsenlig ledning och styrning av verksamhet
och personal.
Ett exempel där denna faktor sannolikt bidragit negativt är ett högt uttag av
timvikarier vid planering av sommarsemester istället för att omfördela resurser
inom verksamheten under semesterperioder och därigenom minimera behovet av
vikarier. Ett högt uttag av tillfälliga vikarier vid semester påverkar såväl kostnader
för personal som kvalitetsfaktorer på måltider gentemot matgäster. Kapaciteten i
ändamålsenlig styrning av bemanningsplanering har helt enkelt inte räckt till.
Matsedelsplaneringens påverkan på ekonomiska utfallet
Ett annat exempel är matsedelsplanering där innehållet och val av maträtter och
utbud varit relativt konstant under en lång tidsperiod. Måltider ska produceras
inom givna ramar och där är matsedelsplanering en förutsättning för att lyckas. I
matsedelsplanering måste hänsyn tas till livsmedelsbudget, aktuella upphandlade
livsmedel, miljöpåverkan och säsongsvariationer, gällande råd, branschriktlinjer
och lagkrav från myndigheter och måltiderna ska svara mot lokal kostpolicy till
exempel.
Det förekommer brister i efterlevnad av planerade matsedlar och innehållet i
recept i köken när måltider ska produceras vilket kan påverka kostnader när
personal i köket exempelvis väljer en annan råvara än den som är inlagd i recept.
En annan brist är att uppdatering av recept och matsedlar inte följt med fullt ut när
nya upphandlade avtal trätt i kraft. Det kan bidra till att köken använder råvaror
som har en annan prisbild än tidigare och att den inte är lika fördelaktig i nu
gällande avtal. Dessutom kan det bidra till att nya förmånliga livsmedel som finns
att tillgå i nya avtal inte används. Ett exempel är högt uttag av fläskkött istället för
att styra mot andra köttalternativ. En effekt av detta genererar ett högre behov av
specialkost vilket är både dyrare och mer tidskrävande att producera i köken.
Ett annat exempel är en låg andel vegetariska maträttsalternativ på matsedlar
vilket påverkar såväl kostnader som efterlevnad av myndigheternas riktlinjer och
rekommendationer negativt. Sedan flertalet år uttrycker gällande riktlinjer från
myndigheter exempelvis att skolrestauranger bör erbjuda minst två
maträttsalternativ varje dag. Tre av fyra kommuner i Sverige erbjuder denna
möjlighet idag. Dessa exempel på brister kan troligen bero på begränsade
ledningsresurser, otillräcklighet i verksamhetsstyrning och att omvärldsbevakning
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inte skett som en följd av detta. Andra bidragande faktorer skulle kunna vara
eventuella politiska inriktningar, brist på kunskap inom området eller resursbrister
av annan karaktär inom verksamheten.
Sammanfattningsvis beskriver ovan exempel att en komplex kostverksamhet
sällan kan peka på en enda avgörande faktor som lösning på budgetavvikelser utan
att det många gånger handlar om att identifiera ”många bäckar små” vilket leder
till god kostekonomisk styrning, en ändamålsenlig verksamhet med goda
personalekonomiska förutsättningar och en budget i balans. Det handlar om att
skapa förutsättningar i struktur i verksamheten såväl som ändamålsenliga lokaler
som bidrar till att möjliggöra rationell drift.

Köksstruktur och målgrupper
Totalt finns det 28 köksanläggningar som handhas av kostverksamheten.
Tillagningskök är den dominerande köksform som finns idag i kommunen. Det är
totalt 15 tillagningskök, övriga är mottagningskök och serveringskök är få till
antalet och inryms i huvudsak i några av kommunens förskolor. Här följer en
presentation av Älmhults kommuns kök som tillagar och serverar måltider till
Utbildningsförvaltning respektive Socialförvaltning.
Utbildningsförvaltningen
Förskolor
Det finns 18 kommunala förskolor och två familjedaghem. Kostenheten har
bemanning i 17 förskolenheter. I Diö finns Bokhultet med personal från
kostenheten och där även avdelningen Solen äter måltider.
Grundskolor
Det finns 10 kommunala grundskolor och sex friskoleenheter. Grundsärskola åk
1–6 finns på Klöxhultsskolan och åk 7–9 på Linnéskolan och Montessoriskola
finns vid Klöxhultsskolans. Eleverna på grundsärskolan och Montessori äter sina
måltider på Klöxhultsskolans. Inom grundskolorna har kostenheten personal på
åtta enheter. I Liatorp är skolan och förskolan samma köksenhet.
Gymnasium
Det finns ett gymnasium, Haganässkolan, kostenheten har ett tillagningskök här.
Socialförvaltningen
Vård- och omsorgsboende
Inom omsorgsförvaltningen finns fyra vård- och omsorgsboende, kostenheten har
personal på alla förutom Almgården.
Matdistribution i hemtjänst
Kostverksamheten tillhandahåller måltider i matdistribution till biståndstagare i
hemtjänsten. Leverans sker av varmhållna portionsförpackade måltider som
distribueras av hemtjänstens utförare en gång varje dag. Total finns cirka 180
beviljade biståndstagare men i praktiken rör det sig om cirka 140 portioner på
daglig basis. Måltiderna tillagas i huvudsak i Haganässkolans tillagningskök.
Mindre volymer tillhandahålls i omsorgsköken på Solgården samt Ekebo/Diö.
Tjänsten omfattar val mellan två måltidsalternativ, råkost samt 3 deciliter mjölk.
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Måltidsproduktion – måltidssystem i storkök
Att producera måltider innebär förberedelser av matsedlar med valen av livsmedel
i rätt mängd och att den önskade kvaliteten uppnås till korrekt kostnad för
uppdraget (Gregoire, 2013). Det är kvantiteterna som skiljer tillagning av måltider
i storkök från att göra det i hemmet. Kvalitetsaspekten är samtidigt väsentlig i all
förberedelse kring maten och det är en avsevärt viktig faktor vid storskalig
måltidsproduktion i storkök eftersom det är flera medarbetare som är involverade.
Produktion i en mer allmän kontext innebär processer där produkter skapas. När
det handlar om måltidsproduktion innebär det styrningsprocesser kring att
omvandla inköpta livsmedel genom förberedelser i olika former till maträtter på
matsedeln som ska serveras till matgäster och kunder.
Måltidsproduktion handlar inte bara om tillagningen i köket utan det omfattar
också planering och kontroll av råvaror, olika produktionsmetoder,
livsmedelskvalitet, arbetsproduktivitet och energiförbrukning. I praktiken kan det
exempelvis innebära att det finns fastställda scheman för beredningstider för att
tillaga olika råvaror korrekt, att kökets personal har koll på portionsstorlekar och
tillagningsmängder för hundratals måltider, att utföra egenkontroller för att
säkerställa säkra måltider så inte mikroorganismer växer till, att korrekt hantering
och temperatur på maten hålls i alla led och att organisera om personalen i köket
även när någon är frånvarande. Det omfattar även att tillaga rätt antal portioner så
måltiderna räcker till alla matgäster och att minimera risken för överproduktion så
resurser går förlorade genom onödigt matsvinn som följd.
I figuren nedan (se figur 1) åskådliggörs en teoretisk modell för måltidsservicesystem där de olika funktionerna i måltidsproduktionen är markerade.

Figur 1Måltidsservicesystem, modell enligt Gregoire (2013)
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Måltidsproduktionen står i centrum där produktionen med beredning och
tillagning av måltider är hjärtat men faktorer som beställningskvantiteter,
livsmedelssäkerhet och distribution och service är väsentliga för resultatet.
Ingående resurser som personal, kompetens, livsmedel, förbrukningsmaterial
samt lokaler och utrustning är nödvändiga för utkomsten av kompletta måltider i
både kvantitet och kvalitet. Utöver dessa centrala funktioner behöver man i
måltidsproduktionen göra bedömningar utifrån produktionshistorik, liksom
kontrollfunktioner och feedback för att måltidsproduktionen ska fungera och
utvecklas på ett adekvat sätt.
Tre olika typer av kök
Det finns tre olika typer av storköksanläggningar. Dessa är tillagningskök,
mottagningskök och serveringskök. De är olika maskinellt utrustade och har olika
bemanningsbehov vilket styrs av kompetens som krävs samt de arbetsuppgifter
som utförs i de olika köken.
Tillagningskök
Tillagar kompletta måltider i köket och de serveras på enheten. Vissa
tillagningskök levererar också del av måltid (huvudkomponent) eller komplett
varmhållna måltider till annan enhet som kan vara ett mottagningskök eller
serveringskök. Transporter av måltider till andra enheter utförs av Tekniska
förvaltningens gata-park-avdelning. Tillåten varmhållningstid maximalt 2 timmar
från färdiglagad måltid till matgästen äter måltiden enligt gällande livsmedelslag.
I tillagningskök tjänstgör minst en kock. Om köket tillagar mindre volymer utför
kocken alla förekommande arbetsuppgifter. I större tillagningskök tjänstgör en
eller flera kockar samt ett eller flera måltidsbiträden. I de största köken tjänstgör
även en arbetsledande Förste-kock som leder arbetet och ansvarar för daglig drift
och leverans.
Mottagningskök
Mottar så kallad huvudkomponent (exempelvis tillagad köttgryta, pannbiff med
tillhörande sås, fiskgratäng, vegetarisk schnitzel) levererad från tillagningskök
och tillagar övriga tillbehör som pasta, ris, potatis och grönsaker samt bereder
sallader, frukost och mellanmål på plats i köket. Leverans från tillagningskök sker
genom varmhållning i värmeskåp. Tillåten varmhållningstid maximalt 2 timmar
från att måltid tillagats av tillagningskök till matgästen äter måltiden enligt
gällande livsmedelslag. I mottagningskök hanteras beredning av måltidens
tillbehör, servering till matgäst samt efterarbete med diskhantering på plats i
köket. I mottagningskök tjänstgör minst ett måltidsbiträde. Om köket serverar
mindre volymer utför måltidsbiträdet alla förekommande arbetsuppgifter. I större
tillagningskök tjänstgör ett eller flera måltidsbiträden. I vissa mottagningskök kan
även kockar tjänstgöra men arbetets art kräver normalt sett måltidsbiträden.
Serveringskök
Mottar komplett tillagad måltid levererad från tillagningskök får man hela
måltiden levererad komplett och maten är ”serveringsklar”. Leverans från
tillagningskök sker genom varmhållning i värmeskåp. Tillåten varmhållningstid
maximalt 2 timmar från att måltid tillagats av tillagningskök till matgästen äter
måltiden enligt gällande livsmedelslag. I serveringskök hanteras servering till
matgäst samt efterarbete med diskhantering på plats i köket. I serveringskök
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tjänstgör minst ett måltidsbiträde. Om köket serverar mindre volymer utför
måltidsbiträdet alla förekommande arbetsuppgifter. I större tillagningskök
tjänstgör ett eller flera måltidsbiträden.
Varmhållningstid
Många kök i kommuner tillagar mat till personer som har svårt att få i sig
tillräckligt med näring. Därför är det mycket viktigt att låta matens smaklighet och
näringsinnehåll vara vägledande när det gäller varmhållningsrutiner, snarare än
matens mikrobiologiska säkerhet. Branschriktlinjerna för Offentlig säker mat ska
hjälpa kommuner att leva upp till Livsmedelslagens olika krav (SKR, 2021). När
det gäller varmhållningstider gäller följande:
Varmhållning vid minst +60°C hindrar tillväxt av bakterier. Så länge maten håller
en temperatur som är +60°C eller varmare så är maten mikrobiologiskt säker.
Kvaliteten på maten påverkas av lång varmhållning:
• Det sker näringsförluster på grund av för lång varmhållning.
• Det sker tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av för
lång tid och för låg temperatur i varmhållningen.
• Näringsämnen och smakämnen kan förstöras.
• Matens utseende kan påverkas av lång varmhållning.
Varmhållning sker i högst två timmar efter tillagning. För att förebygga risker och
faror
bör
varmhållningen
görs
så
kort
som
möjligt
och
varmhållningsutrustningens funktion behöver dagligen kontrolleras. Alla utförare
i kommunens verksamheter som handhar livsmedel i sitt arbete är skyldiga att
följa dessa riktlinjer och ska utföra egenkontroller för att säkerställa att inte brister
uppstår.

Utskick till mottagnings- och serveringskök på flera sätt
Vissa tillagningskök tillagar kompletta måltider eller delar av måltid, så kallad
huvudkomponent, för leverans till andra mottagningskök och serveringskök.
Detta kan ske på flera olika sätt, antingen som varmhållna måltider eller kylda
måltider.
Varma utskick av måltider
Nedan figur (se figur 2) visar flödesbeskrivning avseende utskick av varma
måltider från tillagningskök till mottagande mottagningskök och serveringskök.
Måltiderna levereras varmhållna och servering till matgäst skall ske inom två
timmar från det att den tillagats i tillagningsköket. I tillagningsköket krävs
tillräckligt med plats för hantering av packning av vagnar, vagnplatser i vagnhall
och möjlighet att angöra värmeskåpen med strömförsörjning i köken samt i
transportkedjan för att det ska bli en obruten värmekedja från tillagningskök till
mottagande kök.
En produktionsmodell med varma utskick ställer höga krav på att hålla tider i hela
produktions- och transportkedjan. Det kräver en noggrann planering ”på minuten”
för att ha tillagade måltiden färdig så nära leveranstillfället som möjligt. Om något
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oväntat händer i köket kan blir det leveransförsening som följd. Transporterna
måste följa tiderna noga och mottagande köket behöver stå redo att servera
omgående när transporten anländer.
Om det blir förseningar på vägen kan det även medföra förseningar i leveransen
till matgästen. Det kan få effekten att det blir stressig måltidsmiljö för matgästen,
att maten är på plats för sent i serveringslinjen i restaurangen och matgäster får
vänta på måltiden. Det kan även medföra att maten varmhålles för lång tid vilket
påverkar måltidskvaliteten negativt vad gäller smak, utseende och
näringsinnehåll. Detsamma kan ske om delar av måltiden är färdigtillagad i
tillagningsköket i allt för god tid innan leveransen ska hämtas av transportören.
Då står maten på varmhållning för länge i köket i väntan på leverans.
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Figur 2 Flödesbeskrivning av utskick av varm måltid från tillagningskök till serveringskök.

Kylda utskick av måltider
På nästa sida visar figuren (se figur 3) flödesbeskrivningen avseende utskick av
kylda måltider från tillagningskök till mottagande mottagningskök och
serveringskök. Måltiderna levereras nästan helt färdiglagade och snabbt kylda till
mottagande mottagningskök eller serveringskök. Efter tillagningen av måltiden
sker en snabb nedkylning under 90 minuter till 3 grader för att bevara
näringsinnehåll, ett nylagat utseende, alla smaker och hållbarheten förlängs på
måltiden.
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Packning av kantiner och bleck sker därefter i transportskåp med kyla i en obruten
kylkedja då vagnhall och packningsyta är kyld. Transport sker i obruten kylkedja
till mottagande kök. Mottagande kök kan ta emot leveransen dagen innan
måltiden ska serveras alternativt på morgonen samma dag som servering sker.
Måltiden kylförvaras i mottagande kök fram till dess uppvärmning och slutlagning
av måltiden sker i ugn. Dofter sprids i anslutning till serveringen och måltiden kan
serveras nylagad när matgäster ska äta.
I tillagningsköket krävs tillräckligt med plats för hantering av kylda måltider i en
obruten kylkedja med plats för packning av vagnar, vagnplatser i vagnhall och
möjlighet att angöra transportskåpen med strömförsörjning i köken samt i
transportkedjan för att det ska bli en obruten kylkedja från tillagningskök till
mottagande kök.
Mottagande kök behöver ha tillgång till kylskåp eller kylrum med
lagringskapacitet av måltider för en måltidsservering. Transporten mellan
tillagningskök och mottagande kök är mycket flexibel i tid och kan ske oberoende
av tidpunkt. Det underlättar logistikflödet. Även måltidsproduktionen i
tillagningsköket kan utföras mer effektivt och det finns möjlighet att tillaga
måltider oberoende av tidpunkten när matgäster ska äta måltiden. Det möjliggör
mer flexibla former för produktionsplanering och utförande. Med en mer flexibel
måltidsproduktion genereras en bättre arbetsmiljö.
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Figur 3 Flödesbeskrivning av utskick av kyld måltid från tillagningskök till serveringskök.

74

Utredning
2021-03-30

18(60)

Matdistribution i hemtjänsten på flera sätt
Här följer en beskrivning av olika modeller för matdistribution i hemtjänsten.
Matdistribution av varm matlåda med leverans varje dag
På följande figur (se figur 4) ses flödesbeskrivningen avseende distribution av
portionsförpackade varma måltider från tillagningskök till brukare med beviljat
bistånd i hemtjänsten. Matdistribution av varma måltider sker genom tillagning i
tillagningskök. Packning av varma portionsförpackade matlådor sker dagligen i
köket. Hemtjänstens utförare distribuerar och leverans sker varje dag till brukare
med beviljat bistånd. I modellen med varm matlåda består måltidsutbudet av:
Varm Lunch (två rätter att välja mellan), råkost, dessert, mjölk 3dl.

Figur 4 Flödesbeskrivningen avseende matdistribution av portionsförpackade varma måltider i hemtjänsten
från tillagningskök till brukaren.
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En produktion och matdistributionsmodell med varma portionsförpackade
matlådor ställer höga krav på att hålla tider i hela produktions- och
distributionskedjan. Det kräver en noggrann planering ”på minuten” för att ha
måltiden så nylagad som möjligt och portionsförpackningar med komplett måltid
färdigpackade så nära distributionstillfället som möjligt. Om något oväntat händer
i köket kan blir det leveransförsening som följd. Transporter och distributionen
som utförare i hemtjänsten utför måste följa ett noggrant tidschema noga och
brukaren av måltiden vara redo att omgående äta måltiden när hemtjänstens
utförare anländer till hemmet.
Vissa körturer är långa. Om det blir förseningar på vägen kan det även medföra
förseningar i leveransen till brukaren. Det kan påverka måltidskvaliteten negativt.
Måltidens temperatur kan vara för låg vilket medför risk för bakterietillväxt,
näringsinnehållet, utseende och smak kan ha påverkats av för lång
varmhållningstid. Detsamma kan ske om delar av måltiden är färdigtillagad i
tillagningsköket i allt för god tid innan leveransen ska hämtas av transportören.
Då står maten på varmhållning för länge i köket i väntan på leverans. Brukare
förväntas vilja äta måltiden vid samma tidpunkt som leverans av matlåda sker.
Brukare möter varje dag hemtjänstens utförare som levererar måltiden. Om
brukaren har beviljade tilläggstjänster utöver matdistributionen som hjälp vid
måltiden eller andra tjänster så utförs dessa som vanligt.
Matdistribution av kyld matlåda med veckovisa leveranser
På kommande sida visar figuren (se figur 5) flödesbeskrivningen avseende
matdistribution med leverans av kylda portionsförpackade matlådor från
tillagningskök till mottagande brukare.
Måltiderna levereras färdiglagade och snabbt kylda till brukare med beviljat
bistånd för matdistribution i hemtjänsten. Efter tillagningen av måltiden sker en
snabb nedkylning under 90 minuter till 3 grader för att bevara näringsinnehåll, ett
nylagat utseende, alla smaker och hållbarheten förlängs på måltiden. Packning av
kylda portionsförpackade matlådor sker därefter i en obruten kylkedja då
packningsyta och utleveranslager är kyld. Temperaturen i kylutrymmet påverkar
matens hållbarhet - lägre förvaringstemperatur ger längre hållbarhet.
Förpackning kan ske på olika sätt och beroende av vilken förpackningsmetod som
används får måltiderna olika hållbarhet. Det mest resurssnåla sättet för
distributionen är leveranser till brukaren en gång per vecka. För att måltiderna då
ska få tillräckligt lång hållbarhet krävs snabbkylningen efter tillagning och
därefter en portionsförpackning med hjälp så kallad modifierad atmosfär, en
särskild livsmedelsgas. Detta sker i särskilda packningsmaskiner avsedda för
portionsförpackade måltider.
Varje brukares veckobeställning packas och transport sker i obruten kylkedja av
separat distributör en gång per vecka. Transportboxarna med kyla måste
transporteras med lastbil och dessa behöver vara utrustade med eluttag så att
boxarna kan elanslutas under transport för att bevara kylkedjan. Brukaren tar emot
leveransen och förvarar måltiderna i kylskåp. När det är dags att äta väljer
brukaren en av veckans måltider och uppvärmning av måltiden sker i vanlig ugn
i 120 grader eller i mikrovågsugn i 3 minuter. Förpackningen är försedd med
instruktioner för uppvärmning samt innehållsförteckning. Dofter sprids i
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anslutning till serveringen och måltiden kan serveras som nylagad i rätt temperatur
när brukaren ska äta.
I tillagningsköket krävs tillräckligt med plats för hantering av kylda måltider i en
obruten kylkedja med tillräcklig plats för packning av veckoleveranser, och
lagringsyta med möjlighet att angöra transportskåpen med strömförsörjning i
köken samt i transportkedjan för att det ska bli en obruten kylkedja från
tillagningskök till brukaren. Brukare tar emot leverans av veckans beställda
matlådor av en separat distributör. Brukare behöver ha tillgång till kylskåp med
möjlighet att lagra veckans måltider.
Transporten mellan tillagningskök och brukaren är mycket flexibel i tid och kan
ske oberoende av tidpunkt. Det underlättar logistikflödet. Även
måltidsproduktionen i tillagningsköket kan utföras mer effektivt och det finns
möjlighet att tillaga måltider oberoende av tidpunkten när brukaren ska äta
måltiden. Det möjliggör mer flexibla former för produktionsplanering och
utförande. För utförare i hemtjänsten frigörs en hel del resurser och minskar
tidspress som annars kan uppstå vid matdistribution av varma matlådor varje dag.
Distribution av kylda måltider bidrar totalt sett till en mer flexibel
måltidsproduktion och genereras en bättre arbetsmiljö både i kök och hemtjänst.
De brukare som endast har matdistribution utan några andra tilläggstjänster kan
mer fritt välja tidpunkt för måltiderna. Om brukaren har beviljade tilläggstjänster
utöver matdistributionen som daglig hjälp vid måltiden eller andra tjänster så
utförs dessa som vanligt av hemtjänsten. Brukaren kan välja bland veckans alla
måltider i vilken ordning de ska ätas vilket ökar valfriheten.
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Figur 5 Flödesbeskrivning avseende matdistribution med leverans av kylda portionsförpackade matlådor i
hemtjänsten från tillagningskök till brukare med separat transportör som distribuerar måltiderna.
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Matdistribution i omvärlden
Det finns flertalet utförda studier och utredningar gjorda på matdistribution de
senare åren. Majoriteten av landets kommuner tillhandahåller matdistribution i
egen regi och matlådan distribueras överlag kyld.
I en kvantitativ studie utförd vid Uppsala universitet om hur matdistributionen ser
ut i Sveriges kommuner framkommer att omkring 200 av Sveriges 290 kommuner
tillagar idag mat för distribution inom hemtjänsten (Shamei & Lignell, 2015). 74
% av kommunernas matdistribution sker i egen kommunal regi, 14 % har en
kombination av olika alternativ för matdistribution och 7 % kommuner använder
sig av en extern leverantör eller tillgodoser behoven på annat sätt. Ungefär 4 % av
kommunerna lagar mat i brukarens hem och cirka 1 % bistår hjälp med inköp av
färdiglagade måltider ifrån butiker. Att bistå hjälp med inköp av färdiglagad mat
från butiker förefaller inte inverka positivt på nutritionsstatusen hos den äldre i
jämförelse med näringsberäknade matlådor (Keller, 2006).
I studien framkommer att 39 % av kommunerna levererar varma matlådor, 49 %
levererar kylda och 11 % har en kombination (Shamei & Lignell, 2015).
Kommuner som har stora geografiska avstånd och större områden att täcka i
distribution av matlådor har i hög utsträckning kylda matlådor då de inte klarar
lagkraven på varmhållning. Kylda matlådor är lättare att transportera längre
sträckor. Högsta andelen, 48 % av kommunerna erbjuder två maträttsalternativ
per dag. En fjärdedel 25 % av kommunerna erbjuder ett flertal maträttsalternativ
varje dag vilka distribueras fåtal tillfällen per vecka. Kommuner som erbjuder
flertal maträttsalternativ har i högre utsträckning kylda matlådor. Behov och
önskemål för framtiden är ökad valmöjlighet och mer variation i utbudet av
maträtter främst kopplat till att möta olika matkulturer. Vidare framkommer att
det är viktigt att satsa mer på de äldres sociala samvaro och möjliggöra trevligare
måltidsmiljö och större satsningar på kvalitetssäkring av måltiderna avseende
matdistributionen i hemtjänsten.
Leveransen sker övervägande i form av matlådor men det varierar mellan
kommunerna om maten levereras varm eller kyld. Det finns både fördelar och
nackdelar med varm och kyld leverans av mat (Andersson & Brannelid, 2014;
Jönköpings kommun, 2019; Shamei & Lignell, 2015). Kyld mat innebär att
brukare fritt kan välja när de vill äta, då maten kan förvaras upp till tio dagar i
kylen. Kyld matleverans innebär att uppvärmning behövs på plats i hemmet. Varm
matleverans innebär att brukaren får dagliga besök av hemtjänsten och kan äta sin
måltid direkt när matlådan levereras. Det är också den sociala aspekten med någon
som tittar förbi ett kort ögonblick som lyfts fram som positiv för brukaren. Ökad
valfrihet å andra sidan upplevs positiv för brukaren som får leverans av kyld
matlåda. Sammantaget visar flertalet studier att kvalitet upplevs positiv av kylda
matlådor vilket också visas i uppföljande kundenkäter (Andersson & Brannelid,
2014). Det indikerar på att måltider som levereras kylda upplevs hålla en god
standard för kunderna.
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Faktorer och förutsättningar till kvalitetsstyrning
Hur svårt kan det vara att laga en lunchtallrik? En måltid är mer än maten på
tallriken. Måltiden omfattar även rummet, sällskapet och stämningen. De är
viktiga för att matgästen ska må bra och ha en möjlighet att uppleva matglädje, en
positiv upplevelse.
I Skollagen (2010:800) finns krav på att varje huvudman och skolenhet ska
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket även omfattar skolmåltiderna.
Det är flera kvalitetsfaktorer som bidrar till att skapa förutsättningar till
kvalitetsstyrning. Skolmat Sverige har utarbetat en modell och verktyg som kan
ge vägledning för att bedöma kvaliteten på skolmåltider.

Figur 6 Kvalitetsfaktorer i skolrestauranger (Skolmat Sverige).

Figuren ovan (se figur 6) visar kvalitetsfaktorer som är relevanta att utgå ifrån för
att utvärdera i vilken grad ett skolkök eller måltidsverksamhet uppfyller god
kvalitet.
För att utvärdera skolans lunch- och måltidsutbud, lunchens näringsriktighet och
hur skolan jobbar med säkra måltider kan man fokusera på följande:
• Valmöjligheter så som antal maträttsalternativ, salladsbordets utbud,
tillbehörsalternativ, andra måltider.
• Maträtter så som matsedlarnas övergripande struktur, livsmedelsval och
serveringsfrekvenser (hur ofta en maträtt återkommer) och hur följsamma och
varierade matsedlar är över säsongerna.
• Säkra måltider som att egenkontroll, livsmedelshygien, utbildning och
specialkosthantering följs.
För att utvärdera hur skolmåltiderna integreras i skoldagens verksamhet och hur
miljöpåverkan tas hänsyn till kan man fokusera på följande:

80

Utredning
2021-03-30

24(60)

• Schemaläggning av skolluncher, hur lång tid varje elev har att tillgå i
skolrestaurangen, om skollunchen sker mellan klockan 11.00-13.00 och om
eleven kan äta vid ungefär samma tidpunkt varje dag. För att minska stress och
att minimera risken för att elever äter för lite eller väljer att inte gå till
skolrestaurangen kan schemaläggning ske så att skollunchen blir en del i en
lektion (Livsmedelsverket, 2018). När eleven ätit lunchen fortsätter lektionen i
klassrummet. Då blandas inte lunchen ihop med rast.
• Måltidsmiljön där man tar hänsyn till både den sociala måltidsmiljön och den
fysiska måltidsmiljön. Upplevelserna från mötet med personal, andra elever i
skolrestaurangen, ljudnivån och eventuella andra ljud som musik, rummets
utformning, dofter, möbler, dekorationer och färgsättning. Det kan även handla
om möjligheten att äta och kanske vara delaktig i att tillaga måltider utomhus.
• Pedagogiska måltider är ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och
lärande. Det bidrar till att bygga goda relationer mellan elever och vuxna, skapa
positiva upplevelser och bidrar till att utveckla smaker, lära känna nya
livsmedel.
• Elevinflytande kring måltiderna inbjuder till dialog och bidrar till
demokratikunskap för elever. Ett måltidsråd är ett bra sätt för skolan att samlas
kring frågor som mat, måltider, miljö och hälsa. Måltidsrådet ger alla på skolan
möjlighet att påverka skolmaten och måltidsmiljön och är en väl utvecklad
metod för att nå elevinflytande och dessutom stärka samverkan mellan de olika
professioner som arbetar med skolmåltiden.
• Integrering av måltiderna i undervisning kan väcka nyfikenhet på odling,
ekologi och matematik, kan ge praktisk erfarenhet om mat, måltider och hälsa.
Måltiderna är en kulturbärare och kan användas för att integrera frågor i
undervisningen som berör kultur, samhälle och demokrati. Det bidrar till att
bygga broar mellan professioner så som måltidspersonal och pedagogisk
personal på skolan.
• Miljöpåverkan så som matsvinn och avfallshantering, livsmedelsval
(exempelvis andel kött respektive fisk och vegetariska proteinval) och hur
mycket ekologiska, svenskproducerade och närproducerade livsmedel som
används. Vidare betydelsefulla faktorer är transporter av livsmedel till köket
och transportkedjan av måltider mellan kök (från tillagningskök till
mottagnings- och serveringskök).
För att utvärdera förutsättningar för att kunna erbjuda bra skolmåltider och hur
organisation och styrning fungerar kan man utgå från följande:
Mål och riktlinjer så som efterlevnad av råd och rekommendationer som
Livsmedelsverket fastställt för respektive målgrupper i förskola, skola och
omsorg. Efterlevnad av kommunens kostpolicy, resultatmål och liknande.
Kompetens och resurser så som ansvarsfördelning, tillvaratagande av olika
professioners resurser, utbildning och kompetens som ledarskapsutbildning,
utbildningsnivåer, kompetenskrav vid anställning i olika positioner,
yrkesutbildning i storkök/livsmedel, fortbildning, lokaler och utrustning,
Hur mycket av maten äts upp? Det är viktigt att ta reda på för att kunna mäta
måltidens kvalitet utifrån matgästernas perspektiv. En sammanvägning av hur
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mycket som slängs i soptunnan, vad som serveras, hur det serveras och vad
matgästerna tycker och upplever kring måltiderna få en helhetsbild. Det är också
en hjälp för att vidta åtgärd om det finns problem någonstans.
Modellen för att mäta kvalitetsfaktorer utgår ifrån skolkökens förutsättningar men
de är i stora drag lika relevanta för måltidsarbetet gentemot äldreomsorgens
målgrupper. Livsmedelsverkets riktlinjer Nationella riktlinjer för måltider i
äldreomsorgen (2019) lyfter särskilt fram fem framgångsfaktorer för bra måltider:
1. Individanpassning.
2. Kunskap och kompetens.
3. Helhetssyn på måltidskvalitet
4. God samverkan mellan yrkesgrupper.
5. Ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten.
Andra kvalitetsfaktorer som särskilt lyfts fram beträffande måltider i
äldreomsorgen är på vilket sätt, hur och när måltider utformas och serveras (se
figur 7). Hur måltider fördelas över dygnet för att begränsa nattfasta

Figur 7 Dygnets alla måltider för äldre i äldreomsorgen.
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(Livsmedelsverket, 2019). Stödjande åtgärder kring måltiden så som utförares roll
i äldreomsorgen kring måltiderna och på vilket sätt man kan inkludera den äldre
och öka delaktigheten kring måltiderna.
Vidare är det av vikt att utforma fungerande rutiner för matsedel- och
receptplanering, se över smaksättning för att öka lusten till att äta, öka kunskap
kring specialkost och anpassningar av måltiderna så som konsistensanpassningar.
I köket krävs hög kvalitet i utförandet kring beredning och tillagning av måltider,
adekvat märkning av måltider, fungerande distribution och förvaring samt en
genomarbetad modell och tillgänglighet av mellanmål. Sammantaget bidrar detta
till folkhälsoarbetet kring minskning av äldres risk för undernäring och
fallolyckor.

Möjliggörande av delaktighet i tillagning av måltider
Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barn i förskola, elever i skola
och omsorgstagare i äldreomsorgen deltar i arbetet i köket. Det är däremot viktigt
att upprätta tydliga rutiner och system även för att möjliggöra matgästers
delaktighet och skapa förutsättningar till lärande kring måltidsarbetet. Det bidrar
till måltidsupplevelsen i stort och är en resurs i både pedagogisk och
omsorgsverksamhet som kan tillvaratas. Ett grundläggande krav som gäller för
såväl de som hjälper till i köket som för den ordinarie kökspersonalen är att följa
regler kring exempelvis hygien, kläder och halkfria skor. Köken kan ombesörja
att kockrockar och mössor finns att tillgå som passar målgruppen och handleda
hur arbetsmoment i köket går till.

Krisberedskap
Älmhults kommuns beredskap för att kunna trygga att måltiderna inom vård,
skola, omsorg serveras även under samhällsstörningar är begränsad.
Köksanläggningar är inte fullt utrustade för att klara svårare kriser där
samhällsfunktioner slås ut. Kritiska beroenden som el, vatten, telefoni, IT och
personal är svåra att hantera och reservrutiner saknas för flera av dessa områden.
Ytterligare kritiska och nödvändiga beroenden är livsmedelsförsörjning och då är
det nödvändigt med fungerande transporter.
Strategiska beredskapskök ska klara att tillaga stor mängd mat, ha plats för
transportvagnar om mat behöver transporteras till andra platser, samt kapacitet att
ta hand om stora mängder disk (Livsmedelsverket, 2020a). Det utsedda
tillagningskök som har goda förutsättningar att tillhandahålla måltider vid en
krissituation bör klara att hålla driften igång även vid strömavbrott eller brist på
rent vatten. Köket behöver även ha kapacitet att hålla ett krislager av livsmedel
utöver det behov som köket har i ordinarie drift. Livsmedelsverket (2020a) menar
att det också är värdefullt att beakta krisberedskap vid nybyggnationer, renovering
och även se över så att beredskapsköken i kommunen är strategiskt fördelade
geografiskt.

Pågågående och redan beslutad investering i kök
Redan beslutade och påbörjade om- och nybyggnationsprojekt är Paradisskolans
kök som samt Linnéskolans nya kök.
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Paradisskolans tillagningskök hösten 2022
Paradisskolan är beräknad att vara driftklar höstterminen 2022. Skolrestaurangen
är dimensionerad att bereda plats för omkring 800 elever i tre sittningar för
skollunch. Skolrestaurangen kommer ha ungefär 265 sittplatser. Skolrestaurangen
är modernt utformad med sikt in i köket från tre serveringslinjer, separat
dietkökslinje för specialkost och anpassade måltider. I restaurangmiljön är
dryckes- och tillbehörsstationer utplacerade på ett par olika platser för att minska
behovet av rörelse i hela restaurangen. Det bidrar till lugnare och trevligare
måltidsmiljö samt ett fungerande flöde för matgäster. När skolan har uppnått sin
fulla kapacitet med inskrivna elever ställs stora krav på schemaläggning för att få
bra flöden och måltidsmiljö. Även hemkunskapssalen är tänkt att kunna användas
för elever med särskilt behov av lugn, cirka 15 platser.
Kökets ytor och inredning inklusive serveringslinjerna kommer utgå från en
utformning i samma stil som Ikeas restauranger vanligen utformas. Detta följer
dagens trender i modernt utformade skolrestauranger.
Paradisskolans kök kommer försörja behovet av måltider som finns inom den egna
enheten och erbjuda ett traditionellt utrustat storkök anpassat för en
måltidsproduktion med nya och fler tillagningsmetoder och goda förutsättningar
för lager, beredning, tillagning och diskhantering samt ha väl anpassade
personalytor som pausrum och omklädning. Dietkök för hantering av specialkost
och anpassade måltider är avgränsad från övriga tillagningsköket och är beläget
nära serveringslinje för specialkost. Det kommer underlätta servicen och även
bidra till säkra måltider.
Köket är anpassat för att endast försörja den egna enhetens måltidsbehov och
därmed inga utskick till andra enheter. Det som styr detta är logistikflödet där
inleveranser sker via en separat varumottagning. Vagnhall för utleveranser finns
inte i köket.
Investeringen uppskattas uppgå till cirka 27 000 tkr avseende tillagningsköket
inklusive maskinell utrustning. Investeringen för skolrestaurangen tillkommer.
Beräknad utrustning för inventarier i skolrestaurangen beräknas uppgå till cirka
2 000 tkr.
Linnéskolans nya tillagningskök hösten 2023
Tekniska nämnden har i juni 2020 fattat beslutet att dimensionera det nya
storköket på Linneskolan till att klara en produktionskapacitet om 2500 portioner
dagligen och projekteringen är tidsatt till idriftsättning till höstterminens start
2023. Det nya Linnéskolans kök kommer bli det största tillagningsköket i
kommunens regi. Utgångspunkt i projektet är att förse Älmhults kommun med ett
fullt modernt storkök som är redo för att klara framtidens funktioner och behov:
Krisberedskapskök
Att möjliggöra byggnation av ett centralt beläget väl utrustat och rymligt
krisberedskapskök med tillgång till reservkraft för både el och vatten. I rollen som
krisberedskapskök ges möjlighet att klara tillagning av stora mängder mat med
drift igång i flera skift vilket bidrar till att maximera nyttjandet av maskinell
utrustning. Köket bereds ha plats för en större volym av transportvagnar,
kyllagring av färdiga måltider om mat behöver transporteras till andra platser,
samt ha en kapacitet att hantera stora mängder disk. Även lagerytor och logistiska
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förutsättningar med bra produktionsflöden i köket är planerade för att klara
hantering av ett stort flöde av råvaror utifrån olika behov. Köket ska kunna fungera
som en naturlig central punkt i kostverksamhetens drift.
Toppmodern måltidsproduktionskedja
I Linnéskolans nya tillagningskök är målsättningen att möjliggöra nya
tillagningsmetoder genom ändamålsenlig toppmodern storköksutrustning för att
på ett effektivt sätt kunna utveckla måltidsutbud med högre kvalitet och en
måltidsproduktion som är effektiv både inom egna enheten men även vid
mottagande enheter. Exempel på detta är en projekterad maskinell
bageriutrustning för att möjliggöra bakning av bröd till flertalet enheter. Modern
hantering av biologiskt matavfall med så kallad Greenbox på plats i köket där
avfallet utan några som helst tillsatser kan reduceras med upp till 80 % till en steril
biologisk massa vilken sedan kan användas som gödningsmedel i kommunens
rabatter eller slängas i avfallstunnan i avsevärt mindre omfattande volymer.
Kyl- och frysrumskapacitet och förrådsutrymmen för torrvaror, beredning av
grönsaker, rotfrukter och salladsberedning är väl utformad. Kyllager för packning
av måltider för utskick i matdistribution och kantinpackning till andra enheter
inklusive kylda vagnhallar och mellanlager är toppmoderna lösningar. Detta
möjliggör effektiv måltidshantering med högre måltidskvalitet än vad som är
möjligt idag.
Logistiska flöden inom köket som helhet är väl utformade. Ett exempel på detta
är ett avgränsat kök för hantering av specialkost och anpassade koster som är helt
avskilt från övriga tillagningsköket. Detta är en väsentlig funktion för att minimera
risk för kontaminering av måltider och bidrar till att bakning kan möjliggöras på
ett säkert sätt i det stora tillagningsköket. Logistiken avseende inleveranser av
råvaror och förbrukningsartiklar respektive utleveranser av färdiga måltider sker
genom två olika angöringspunkter för transporter på byggnadens utsida. Detta
genererar som helhet ett säkert och väl strukturerat varuflöde genom hela
köksanläggningen.
Andra framtida behov för att effektivisera måltidsproduktion kan uppstå i
kostverksamheten vissa perioder. Ett exempel uppstå är att tillagningsköket är att
köket på ett naturligt sätt kan uppbära funktionen som ”backup-kök” vid andra
köksanläggningars ombyggnationer eller andra tillfälliga driftstörningar i
kommunens övriga kök för att klara försörjning av måltider på de berörda
enheterna. Linnéskolans nya kök kan också fungera som en central enhet för
tillagning av måltider när skola och förskola har längre skollov och stänger ner
sina verksamheter och centraliserar fritidsverksamhet och barnomsorg till ett fåtal
enheter med lägre kapacitet. För att möjliggöra kostnadseffektiv drift kan då
Linnéskolans nya tillagningskök vara leverantör av måltider till dessa enheter
under loven.
Skolrestaurang möter flera behov
Skolrestaurangen på nya Linnéskolan kommer upplevas som en modern miljö
med bra flöden för in- och utpassering och projekteringen har utgått från att skapa
en inspirerande måltidsmiljö för att locka till positiva måltidsupplevelser. Det
kommer finnas fyra serveringslinjer med sikt in i tillagningsköket Dietkök för
hantering av specialkost och anpassade måltider är avgränsad från övriga
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tillagningsköket och är beläget som första serveringslinje i serveringsområdet. Det
kommer underlätta servicen och även bidra till säkra måltider. Dessutom är
placeringen i restaurangen fördelaktig då matgäster som behöver specialkost
snabbt får en överblick av vad de kan välja för dagen och få direkt service av
personal i dietköket.
Miljön i restaurangen är uppdelad i sektioner och ger en möjlighet att avgränsa
vissa delar från andra för att skapa lugnare zoner och en del är projekterad att
utrustas med möjlighet att användas som föreläsningssal och exempelvis yta för
skolprov när restaurangen inte serverar måltider.
Fördelning av produktionskapacitet
Av de 2500 portionernas kapacitet är projektering baserad på följande
exempelupplägg:
•
•
•
•

1000 portioner skolluncher tillagning till skolrestaurangens servering i tre
sittningar.
1000 portioner tillagning och utskick till andra enheter med mottagnings
och serveringskök (motsvarar försörjning av cirka 5–7 förskolor).
180–200 portioner tillagning till matdistribution i hemtjänsten med
packning i obruten kylkedja i en med ett mer flexibelt tjänsteutbud.
300 portioner reservkapacitet i händelse av kris samt som ”backup-kök”
vid åtgärder i andra kök i verksamheten.

Investeringen uppskattas uppgå till cirka 38 000 tkr avseende tillagningsköket
inklusive maskinell utrustning. Investeringen för skolrestaurangen tillkommer.
Beräknad utrustning för inventarier i skolrestaurangen beräknas uppgå till cirka
2 000 tkr.

Metod
I detta avsnitt presenteras utredningens metoder avseende design, datainsamling,
bearbetning och analys.
Design
Utredningen har en kartläggande ansats av kostverksamhetens köksanläggningar,
daglig drift, strukturella förutsättningar och omvärldsanalys utifrån följande
översiktliga plan:
1. Observationer och statusbedömning av samtliga kökslokaler och matsalar.
2. Insamling och beräkningar av ekonomiska förutsättningar för drift,
investeringsbehov och statistiska data.
3. Kvalitativa analyser av nuvarande driftsförutsättningar.
4. Omvärldsanalys av muntliga och skriftliga data kring gällande riktlinjer
kring måltidsarbetet samt aktuell relevant litteratur, trender samt tidigare
utförda utredningar och rapporter inom berört område.
5. Bearbetning och kvalitativ analys av framkomna data.
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Datainsamling
Utgångspunkten i datainsamlingen är nulägesbeskrivning, dokumentstudier,
observationer, samtal med personal i verksamheten, samtal och skriftlig
information från ledningsfunktioner i de verksamheter i socialförvaltning och
utbildningsförvaltning där kostverksamheten levererar måltider inom sitt uppdrag.
har I utredningsarbetet har uppgifter även inhämtats via kontakter med
fastighetsavdelning som har ansvar för lokaler. Chefer i kostverksamheten,
Fastighetschef samt Fastighetsingenjör har utfört observationer av lokalers status.
Chefer i kostverksamheten har utfört bedömningar av driftförutsättningar och
kostekonom har utfört ekonomiska beräkningar av driftkostnader. Kostchef har
utfört insamling av data för omvärldsanalys. Kostchef har lett utredningsarbetet.
Databearbetning och analys
I kartläggningsarbetet har ingått en statusbedömning av befintliga kök med en
beskrivning av nuläget och vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta framtida
behov i måltidsproduktion, verksamhetsstyrning och leverans. I lösningsförslagen
har hänsyn tagits till bemanning andra faktorer som kan relateras till löpande drift.
Analys av optimal drift har utförts av varje köksanläggning. Varje enhetsområde
har utvärderats. I analysen har bedömning av varje köks behov sammanlagts med
övriga kök för att söka ytterligare övergripande driftfördelar vilka kan generera en
optimal drift utifrån helhetssyn.
Inom ramen för utredningen har bearbetning och analys av ekonomiska
förutsättningar för drift, investeringsbehov och personalekonomi skett. Analys av
insamlat och bearbetat material sammanvägts med en översiktlig omvärldsanalys
för att framlägga ett objektivt resultat och rekommendation och huvudsaklig
inriktning med lösningsförslag utifrån ett par valbara alternativ. Utredningens
förslag tar utgångspunkt i ekonomi, effektivitet, kvalitet och omvärldsfaktorer.

Resultat
I detta avsnitt följer presentation av framkomna resultat av utredningen.

Personalresurser och kompetensförsörjning
Resultatet i utvärdering av personalresurser visar att det inom en tidsperiod om 5–
7 år väntas cirka 24 % pensionsavgångar, motsvarande 15–17 medarbetare.
Utvärderingen visar att det är en faktor som främst kommer påverka förmågan att
kompetensförsörja köksorganisationen.
Utfallet i utvärdering av förmågan till kompetensförsörjning visar att det är idag
svårigheter att vid vakanser rekrytera med rätt kompetens och erfarenhet. Det
framkommer att underlaget vid rekryteringar av olika kökstjänster som
måltidsbiträde, kock och timvikarier är begränsat. Resultatet visar att det ofta är
många sökande till tjänsterna men endast ett mycket begränsat antal är
anställningsbara varför urvalet ofta blir svagt.
Vid rekrytering av måltidsbiträde och kock är underlaget i rekryteringen likvärdigt
med rekrytering av timvikarier och resultatet visar att endast omkring 0,5–1 % av
kandidaterna uppvisar efterfrågad kompetens och erfarenhet. Utfallet visar att det
förefaller vara cirka 2–3 kandidater som uppfyller kraven av cirka 60 ansökningar.
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Resultat visar att en timvikarietjänst är ofta vägen in i verksamheten då det blir ett
lärande för timvikarien att komma in sig i köksarbete men också en möjlighet för
arbetsgivaren att prova kandidaten och utvärdera om förmåga finns att växa in i
uppdraget.
Sökande till en timvikarietjänst har ofta ingen eller väldigt kort utbildning i
livsmedel, saknar kompetens i grundläggande livsmedelshygien och har sällan
praktisk erfarenhet av köksarbete. Vidare framkommer svårighet att göra sig
förstådd på svenska språket och få innehar körkort för bil vilket begränsar
kommunikationsförmågan i arbetet och även möjligheten till förflyttning till
köken runt om i kommunen.
Utfallet visar att huvuddelen av timvikarier klarar endast att arbeta i de större
köken där de kan stötta upp i de enklare arbetsmomenten och resultatet visar att
det begränsar möjligheterna till att ordna ersättare i alla mindre förskolekök där
ordinarie personal arbetar självständigt på egen hand. I kartläggningen
framkommer att begränsningarna i kompetens och erfarenhet i köksarbete medför
att timvikarier som ersätter ordinarie medarbetare vid frånvaro har stort behov av
tydligare styrning för vilka arbetsuppgifter de ska genomföra. I tillägg till detta
visar resultatet att de kök som är geografiskt placerade utanför centralorten
Älmhult är vanligen mycket svåra att bemanna på grund av stora geografiska
avståndet där körkort och bil krävs. I resultatet framkommer också att kandidat
som sökt och erbjudits tjänst i kök i ett ytterområde tackat nej till uppdraget på
grund av den geografiska placeringen. Resultatet visar att det även kan uppstå
problem med bemanning i dessa ytterområdeskök om man i bemanningsplanering
tillfälligt har behov av en tillfällig omflyttning av medarbetare inom verksamheten
för att täcka frånvaro i köken i ytterområden.

Status kök, lokaler och maskinell utrustning
I detta avsnitt presenteras resultat av statusen på kök, lokaler och maskinell
utrustning för varje kök och fördelningen av tillagningskök, mottagningskök och
serveringskök.
Översiktlig kodning efter sammanvägning av maskinell standard, lokalernas skick
och anpassning till storköksdrift har utförts. Kök, serveringslokaler, maskinell
utrustning och behov av anpassning för professionell storköksdrift har utvärderats
och kodats i en av tre olika kategorier:
Kod

Beskrivning

●

God standard i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning
och anpassade för storköksdrift.

●

Delvis brister i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning
och/eller ej anpassade för storköksdrift.

●

Stora brister i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning
och/eller ej anpassade för storköksdrift.

Se följande tabell på nästa sida (se figur 8) för sammanställning av nuvarande
köksenheter, status, och kökstyp (tillagning, mottagning och serveringskök).
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Ansvar

Enhet

Socialförv.
Kostenheten

Almgården
Nicklagården

Kostenheten
Kostenheten

Solgården
Ekebo

Kostenheten

Liatorps skola/förskola

Kostenheten
Kostenheten

Ryfors skola
Haganässkolan

Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten

Klöxhultsskolan
Montessoriskolan
Grundsärskolan
Gemöskolan

Kostenheten

Linnéskolan

Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten

Elmeskolan (modulskola)
Internationella skolan
Paradisskolan
Vitsippans förskola
Tornets förskola
Haga förskola

Kostenheten

Pjätteryds förskola

Kostenheten
Kostenheten

Häradsbäck Solrosens förskola
Liljebackens förskola

Kostenheten
Kostenheten
Kostenheten

Norregårds förskola
Möckelns förskola
Enelyckans förskola

Kostenheten

Hallaryds förskola

Kostenheten

Montessori-förskolan

Kostenheten

Ryforsgårdens förskola

Kostenheten

Uteförskolan Arnebo

Kostenheten
Utbildningsförv.
Kostenheten
Utbildningsförv.

Bokhultets förskola
Solens förskola
Violens förskola
Internationella förskolan

Utbildningsförv.
Utbildningsförv.
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Status lokaler

Kökstyp

Kök saknas

Inget kök
Tillagning

●
●
●
●
●
●
●
Klöxhult
Klöxhult

●
●

Tillagning
Tillagning
Mottagning
Tillagning
Tillagning
Tillagning
--Tillagning
Servering

Nya Linnéköket HT-23

Tillagning HT23

●
●

Servering
Tillagning
Tillagning
Tillagning
Tillagning
Tillagning

Start HT-22

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tillagning
Tillagning
Tillagning
Mottagning
Tillagning
Mottagning
Mottagning
Mottagning
Mottagning
Servering
Servering

Bokhultet/Ekebo

●
Internationella

Servering
--

Lyckans förskola 1 Haganässkolan

Upphör

--

Lyckans förskola 2 Paviljong

Upphör

--

Totalt antal
tillagnings-kök
Totalt antal
mottagningskök
Totalt antal
serverings-kök
Totalt kök

16
(57 %)
6
(21,5 %)
6
(21,5 %)
28
Figur 8 Sammanställning av status i kök, maskinell utrustning och matsalar och typ av kök.
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Kökstypers fördelning per målgrupp
I följande avsnitt presenteras resultatet av fördelningen av tillagningskök,
mottagningskök och serveringskök i respektive målgrupper: äldreomsorg,
grundskola, gymnasium och förskola.
De olika kökstypernas fördelning mellan olika målgrupper presenteras i tabellen
nedan (se figur 9). Resultatet visar att i äldreomsorgen har alla boenden ett
tillagningskök förutom Almgården som saknar kök med bemanning. Istället
tillagas måltider på Nicklagården och skickas varmhållna till Almgården där
boendets personal handhar servering på avdelningar.
Kategori
målgrupp

Tillagningskök (%)

Äldreomsorg
Grundskola
Gymnasium
Förskola

75
63
100
44

Mottagningskök (%)

Serveringskök (%)

12

25

31

25

Saknar kök,
mottar färdig
måltid (%)
25

Figur 9 Kökstypers procentuella fördelning per målgrupp.

I gymnasiet är alla verksamheter organiserade kring Haganässkolan och det är ett
tillagningskök.
I grundskola är flertalet kök tillagningskök. Endast Liatorp är ett mottagningskök.
Två av köken är tillfälligt serveringskök: Linnéskolan under projektering och omoch nybyggnation av skolan samt Elmeskolan som tillfälligt är lokaliserad i
modulskola. Paradisskolan blir tillkommande tillagningskök vilket är färdig för
drift hösten 2022 och nya Linnéskolans nya tillagningskök är planerad att bli
färdigställd hösten 2023.
I förskola är knappt hälften av köken tillagningskök. En fjärdedel av köken är
serveringskök och en knapp tredjedel är mottagningskök. Resultatet visar att
Pjätteryds förskola och Häradsbäck förskola är de två kök i kommunen med lägst
produktionsvolym, under 20 portioner, och båda dessa är tillagningskök.
Maskinell utrustning som inte är anpassad för storköksdrift
I följande avsnitt presenteras resultatet av den sammanvägda påverkan maskinell
utrustning har som inte anpassats för storköksdrift. Det rör faktorer som livslängd,
arbetsmiljöfaktorer, effektivitet i daglig drift.
Resultatet visar att flera kök är i huvudsak eller delvis utrustade med maskiner
avsedda för hemhushåll. Exempel på dessa är kylskåp, frysskåp, spisar och
diskmaskiner. Det förekommer också mindre maskiner som exempelvis
matberedare, och mixers som inte är avsedda för storhushåll.
I kartläggningen framkommer fördelar och nackdelar avseende maskinell
utrustning avsedd för hemhushåll. Resultatet visar att den primära fördelen är en
lägre inköpskostnad. Nackdelarna är dock fler, enligt följande:
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Resultatet visar att programtiderna är långsammare i hemhushållsmaskiner än i
storköksmaskiner. En diskmaskin avsedd för hemhushåll kör ett diskprogram som
varar ca 90–180 minuter medan de minsta storköksdiskmaskiner klarar ett
program på cirka 10–14 minuter. Det är en kraftig begränsning i att uppnå en
rationell drift och ett hinder för ett effektivt genomförande av köksarbetet.
Resultatet visar att disktemperaturer inte kan säkerställas i lika hög grad som i
storköksdiskmaskiner vilket kan påverka livsmedelshygieniska faktorer negativt.
I och urplockning av disk är mer tidskrävande och inte ergonomiskt anpassat då
en hushålldiskmaskin inte är anpassad att använda diskbackar som normalt
underlättar arbetet i storkök.
Kylar och frysar avsedda för hemhushållsbruk har mindre invändiga mått än kylar
och frysar avsedda för storköksdrift. I resultatet framkommer att konsekvensen är
att vissa förpackningar kan vara svåra att få plats med i dessa kylar och frysar.
Dessutom har köksutensilier som kantiner och bleck en storlek som påverkar
möjligheten att optimalt förvara och använda dem tillsammans med maskiner
avsedda för hushållsbruk. Ett exempel är att bleck inte kan diskas i
hushållsdiskmaskiner på ett bra sätt. Det bidrar även till begränsningar vid
optimering av verksamhetens drift mellan kök då den optimala utrustningen inte
fungerar att använda överallt.
Hemhushållsmaskiner inte anpassade för den belastning som genereras i
storköksdrift. Drifttider och driftfrekvens är anpassade för den lägre belastning
som normalt förekommer i hemmen.
Vidare är det svårt att klara förebyggande underhåll på ett adekvat sätt. Många
maskiner avsedda för storköksdrift har exempelvis fjärrstyrning där
underhållspersonal kan vidta åtgärder vid driftstörningar på distans samt utföra
kontroller och inhämta statistik för att säkerställa en säker drift av maskinerna.
Resultat visar att den möjligheten är kraftigt begränsad vid användning av
maskinell utrustning avsedd för hemmabruk.
Vidare framkommer att arbetsmiljön i köket påverkas negativt där det
förekommer maskiner för hembruk. Diskmaskiner och ugnar avsedda för hembruk
påverkar ergonomiska förutsättningarna i köket med risk för tunga lyft och många
extra lyft och förflyttningar i köket under arbete.
Livslängden på maskiner avsedda för hemhushåll är vanligen lägre varför
reinvestering av maskiner krävs med tätare frekvens än vid användning av
maskiner avsedda för storkök.
Krisberedskap - kökens förmåga i händelse av kris
Resultat visar att det finns ett fåtal köksanläggningar som klarar att gå på full
kapacitet med fast el-reservkraft: Nicklagården och Solgården. Resultat visar att
Ekebo kök har fast el-reservkraft i vissa delar. Utöver det har Gemö skolas kök
möjlighet till mobil el-reservkraft och kan vid omställning gå på full kapacitet.
Haganässkolans kök har uttag för el-reservkraft, dock saknas tillräcklig teknisk
utrustning idag för att klara full kapacitet med mobil el-reservkraft.
Övriga kök har inget uttag eller har inte kopplat på el-reservkraft. Det
framkommer i resultatet att det i samtliga kök i nuläget saknas back-up att få in
vatten genom en fast reservkraftlösning. Däremot har Vattenverket reservkraft för
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att få ut vatten om det skulle behövas. Om vatten skulle slås ut krävs större
åtgärder för att aktivera reservrutiner.
Resultatet visar att det finns ett verksamhetsgemensamt beredskapslager av
livsmedel och en krismatsedel utformad för att klara försörjning av måltider under
en vecka till de målgrupper som är prioriterade vid allvarlig samhällskris när
förmåga till försörjning av råvaror uteblir helt.

Investeringsbehov och åtgärdsbehov i kökslokaler
I följande avsnitt presenteras ett resultat av utvärdering av investeringsbehov och
behov av åtgärder för upprustning av kökslokaler, restauranger och matsalar.
Sammanställning av beräknade kostnader av investeringsbehovet kan ses i
tabellen nedan (se figur 10). Tabellen visar respektive enhet och det kartlagda
åtgärdsbehovet beskrivs avseende upprustning av köksanläggningar, matsalar och
restauranglokaler och maskinell utrustning. I tabellen nedan framkommer
kortfattade beskrivande kommentarer baserat på den bedömning av varje enhet
som utförts. Investeringsbehovet har kategoriserats och delats upp i två alternativ:
Investeringsalternativ nr 1 respektive Tilläggsinvestering alternativ nr 2. I
kolumnen ”Investeringsalternativ Nr 1 (tkr)” framkommer kostnad för beskrivet
investeringsbehov per enhet. I kolumnen ”Tilläggsinvestering alternativ Nr 2
(tkr)” framkommer ytterligare investeringar vilka bedömts vara möjliga
alternativa åtgärder utöver de som beskrivs enligt alternativ 1.
Enhet kök

Åtgärdsbehov

Kommentar

Almgården

Saknar eget kök idag.

Nicklagården

Total renovering och
ombyggnation av
befintliga kökslokaler.
Alternativt att bygga
nytt kök genom att
flytta upp en våning till
gatuplan.

Solgården

Total renovering och
anpassning av lokaler
för att klara moderna
krav på storköksdrift.

Ekebo

Byte av 2 ugnar samt 1
mindre ugn

Investering om nytt
kök.
Stort behov av
renovering. Fördelar
med att flytta upp
köket en våning är att
möjliggöra en
integrering av övrig
verksamhet i huset. En
naturlig mötesplats
och möjliggöra större
utbud i restaurang.
Investering bedöms
likvärdig oavsett
vilket alternativ som
aktualiseras.
Tillagningskök och
utskickskök för västra
delen av kommunens
serveringskök i Ryfors
skola, Ryforsgården,
Hallaryd.
Kapacitet utnyttjad
maximalt. Behov av
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avlastning för att
bättre dimensioneras
för befintliga lokaler
och maskinell
utrustning.
Liatorps
Total renovering och
Tillagningskök för
6 000
skola/förskola
tillbyggnad för att ställa Liatorp och utskick till
om till ett
Enelyckans förskola i
tillagningskök med
Eneryda. Avlastar
utskicksmöjlighet.
Ekebo kök.
Ryfors skola
Delvis renovering och
Alternativ 1
1 300
alternativ 1
ombyggnad av köket
att ställa om köket till
(ny modell)
för att ställa om till
mottagnings eller
mottagnings- eller
serveringskök. Mottag
serveringskök.
av måltider från
Solgården.
Ryfors skola
Total renovering och
Alternativ 2
alternativ 2
ombyggnad om köket
att fortsätta som
(dagens modell) ska fortsätta att vara
tillagningskök.
tillagningskök även i
Extra kostnad
framtiden.
tillkommer utöver
ovan Alternativ 1
(1300+1675=2975 tkr)
Haganässkolan Frys och Kyl.
Behov av ökad frys
5 400
Utbyggnad matsal och
och kylkapacitet.
bufféservering.
Större matsal för att
möta prognos för ökat
elevantal
Klöxhultsskolan Inga åtgärder
Gemöskolan
2 nya grytor. Ny
Funktionella lokaler i
6 120
grovdisk, åtgärda
storköket. Behov av
sprickor i golv,
anpassning av
uppfräschning av
skolrestaurang för att
personalutrymmen
möta ökat elevantal.
(1 120 tkr). Utöka
skolrestaurang som är
för liten för
prognosticerat elevantal
(5 000 tkr).
Linnéskolan
Renovering om och
Beslutad åtgärd.
tillbyggnad av hela
Öppnad HT2023.
skolan inklusive
storköket.
Elmeskolan
Inga åtgärder
Mindre åtgärder
tillsammans med
hyresvärden
(moduler hyrs)
Internationella
Inga åtgärder
skolan
Paradisskolan
Nyproduktion pågår
Byggnation pågår.
HT2022
Vitsippans
Inga åtgärder
förskola
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Tornets
förskola

Haga förskola

För litet kök. Svårt att
göra ombyggnad. Inte
funktionellt och lokaler
är inte anpassade för
storkök.
Inga åtgärder
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Kylda måltider kan
vara en möjlighet. Kyl
och frys krävs.

250

Oklar fortsättning för
enheten. Enheten vägs
inte in i
kartläggningen.
Köket är i mycket
dåligt skick. Inte
funktionellt. 50–60talsutrustning.
Om åtgärder: endast
basutrustat
serveringskök med
begränsade
funktioner: snabb
liten
industridiskmaskin i
hushållsstorlek och
kyl och frys.

Pjätteryds
förskola

Inga åtgärder.

Häradsbäck
Solrosens
förskola
Liljebackens
förskola
Norregårds
förskola

Inga åtgärder i lokaler.
Ny ugn.

80

Inga åtgärder i lokaler.
Nya kylar och frysar
Inga åtgärder

80

Möckelns
förskola
Enelyckans
förskola

Inga åtgärder

Hallaryds
förskola

Montessoriförskolan
Ryforsgårdens
förskola
Uteförskolan
Arnebo
Bokhultets
förskola
Violens förskola

Nya köksluckor och
andra mindre åtgärder i
köket.
Inga åtgärder

100

Vid eventuell
tillbyggnad
tillkommer matsal
med bufféservering

Funktionellt som
serveringskök efter
bedömt åtgärdsbehov.
Om åtgärder:
snabb liten
industridiskmaskin i
hushållsstorlek.

50

30

Inga åtgärder
Inga åtgärder

Kommunen äger inte
lokaler

Inga åtgärder
Inga åtgärder
Inga åtgärder

Kommer inte vara
kvar efter om- och
tillbyggnad av Gemö
skola.

Total (tkr)

49 380
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Figur 10 Bedömt åtgärdsbehov och investeringar av kökslokaler och matsalar.

Resultatet visar att investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt
investeringsalternativ ett. I alternativ två visar resultatet att tilläggsinvesteringar
kan uppgå till ytterligare 17 055 tkr där 15 000 tkr avser uppförande av en
köksanläggning på Almgården då det idag saknas. Om samtliga framkomna
investeringar utförs enligt både alternativ 1 och alternativ 2 beräknas den totala
investeringen uppgå till 66 435 tkr. Utöver detta tillkommer redan beslutade
investeringar avseende nyanläggning av köken Paradisskolans tillagningskök och
Linnéskolans nya tillagningskök vilka omfattar cirka 65 000 tkr.
I resultatet framkommer att tio enheter inte kräver investeringsåtgärder.
Resultatet visar att det krävs störst investering med totalrenovering och om- och
tillbyggnationer av köken på Solgården och Nicklagården vilket uppgår till 60 %
av totalt investeringsbehov enligt alternativ 1.
Vidare framkommer att större åtgärder behövs av köket i Liatorps förskola/skola
för att anpassa det till ett tillagningskök för att kunna avlasta Ekebo kök och
därigenom kunna uppgradera Liatorps kök till ett tillagningskök. Resultatet visar
att det möjliggör att den norra kommundelen har ett tillagningskök med
utskicksmöjlighet till Enelyckans förskola i Eneryda. I resultatet framkommer att
en utbyggnation av Haganässkolans skolrestaurang samt anpassning av
skolrestaurangen på Gemö skola krävs för att möta prognosticerade ökade
elevantal.
Resultatet visar att i köket på Ryfors skola är det möjligt att välja två alternativa
lösningar. Alternativ 1 visar att Ryfors skola ställs om från tillagningskök till ett
mottagnings- eller serveringskök. Det minimerar investeringsbehovet till 1 300
tkr. Om köket på Ryfors skola fortsatt skall vara tillagningskök krävs avsevärt mer
omfattande investeringar vilka uppgår till 2 975 tkr. I kartläggningen bedöms
alternativ 1 vara lämpligast eftersom även Solgårdens kök kräver stora
investeringar för att kunna vara kvar som kök och då det är närbeläget till Ryfors
kan utskick av tillagade måltider ske från Solgården.
Tre av kommunens grundskolor; Klöxhultsskolans kök, Internationella skolans
kök och Elmeskolans kök är i gott skick. Tillkommande Paradisskolans kök är
under uppförande och är beräknad att öppna hösten 2022. Linnéskolans kök är
redan projekterad och är beräknad att öppna hösten 2023.
Fem av kommunens förskolor; Vitsippan, Möckeln, Montessori, Arnebo och
Bokhultet är i gott skick. I resultatet framkommer inga behov av åtgärder.
Beträffande Violens förskola framkommer i resultatet att enheten inte kommer
finnas kvar efter en om- och tillbyggnation sker på Gemö skola. Mot den
bakgrunden framkommer inga behov av åtgärder. Noterbart är dock att
serveringsköket är mycket litet och uppfyller inte kraven för storköksdrift.
I resultatet kan man utläsa att investeringsbehov uppkommer på Norregårds
förskola först vid en eventuell tillbyggnad av förskolan. Då antalet barn är många
på enheten bedöms det lämpligt att då utrusta förskolan med en tillkommande
matsal med bufféservering för en rationell hantering av måltidsservering.
Haga förskola är i dagsläget svårt att bedöma då det pågår diskussioner om
enhetens framtid varför köket bedöms utan åtgärder i avvaktan på ytterligare
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besked om vad som ska ske med enheten utifrån Utbildningsnämndens sida. Det
råder oklarhet om den ska vara kvar i drift i kommunal verksamhet.
Resultatet visar att Pjätteryds förskolas tillagningskök är inte funktionellt och i
mycket dåligt skick. Lokalerna är slitna och utrustningen är från 1950–60-talet.
Reservdelar finns inte att få tag i för de gamla maskinerna vilket medför en hög
risk för sårbarhet i daglig drift. Med hänsyn till det låga portionsantalet bedöms
investeringskostnaderna för en totalrenovering bli för höga. Istället framkommer
av resultatet att enheten bör endast utrustas grundläggande med funktion som
serveringskök för att klara en mindre mängd diskhantering och förvaring av
livsmedel. Enligt alternativ två visar resultatet att om investering ska aktualiseras
innebär det att utrusta enheten med en snabb industridiskmaskin i hushållsstorlek
samt kyl och frys. Mottagning av måltider kan i framtiden då ske från större
tillagningskök.
Resultatet visar att Ryforsgårdens lokaler inte ägs av kommunen varför
åtgärdsbehov av lokalerna inte kan redovisas.

Driftkostnader och antal måltider i varje kök
I detta avsnitt presenteras resultat av produktionsvolymer och driftskostnader för
varje kök och fördelningen av måltider mellan olika målgrupper.
Antal måltider och fördelning mellan målgrupper
Sammanställning av volymer och årsproduktion med antal portioner har inhämtats
med underlag från respektive förvaltning. Beräkning har gjorts på antalet
inskrivna barn i förskola 2020/2021, antalet inskrivna elever i skolan 2020/21,
antal platser i boende januari 2021 och antalet sålda portioner av matdistribution
från föregående år. Se nedan tabell (figur 11) för fördelningen av antalet måltider
per målgrupp.
Målgrupp

Antal per
kundkategori

Dagar
per år

Årsproduktion Antal
måltider

*Förskola
*Förskoleklass - åk 9

947
2326

220
178

208 340
414 028

208 340
414 028

*Fritids
Gymnasiet
**Boendeplatser
inkl. korttid och
växelvård
Matdistribution
inkl. daglig verksamhet

1191
573
150

220
178
365

262 020
101 994
54 750

262 020
101 994
136 875

140

365

51 100

51 100

1 092 232

1 174 357
187 975
884 388

TOTALT
Varav ÄO/Matdist (SOC)
Varav grundskola/förskola
(UTB)
Varav gymnasium (UTB)

101 994

*Fördelningen av antalet barn /elever per förskola eller skola gäller läsåret 2020–2021.
**Helpension antalet portioner omräknat till måltider 87 975 totalt (antal boende x 2,5).
Figur 11 Sammanställning av volymer och årsproduktion med antal portioner fördelat per målgrupp.
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Resultatet visar att antalet måltider som tillagas på ett år är 1 174 357 stycken.
Fördelningen mellan olika målgrupper är 75 % i förskola och grundskola
(förskoleklass – årskurs 9), gymnasium 9 %, boendeplatser inklusive korttid och
växelvård 12 % och matdistributionen 4 %. I resultatet framkommer att
Driftkostnader i varje kök
Sammanställning av driftkostnader för varje kök kan ses i tabellen på nästa sida
(figur 12).
Driftkostnader för varje enskilt kök omfattar personalkostnader, livsmedel,
gemensamma kostnader för administration (så som personalkostnad för ledning,
IT-avgifter, telefon och abonnemang, KRAV-certifiering, statistikprogram,
digitala licenser), lokalkostnader, förbrukningsmaterial, och transporter
(samordnad varudistribution samt interna mattransporter mellan tillagningskök
och mottagande kök).
För att få fram ett jämförelsetal presenteras driftbudgeten med ett portionspris som
utgår från det aktuella portionsantalet som tillhandahålls i varje kök.
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Kostenhetens tillagnings-, mottagningsoch serveringskök med matdistribution

Årskostnad
per kök (kr)

Pris per
portion
(kr)

Solgårdens kök/ boende helpension
Göteryd hemtjänst matdistribution
Nicklagårdens kök /boende helpension
Almgården / boende helpension
Ekebo kök / boende helpension
Ekebo hemtjänst matdistribution
Diö skola
Fritids
Liatorp (skola och förskola)
Bokhultets förskola inkl. Solen
Enelyckans förskola, Eneryda
Haganässkolan
Hemtjänst matdistribution
Lyckans förskola
Klöxhultsskolan
Grundsär
Fritids
Montessori skola
Montessori förskola
Norregård förskola
Internationella skolan
Fritids
Internationella förskolan
Arnebo förskola
Haga förskola
Pjätteryds förskola
Solrosen förskola, Häradsbäck
Vitsippan förskola
Gemö skola
Fritids
Linnéskolan**
Elmeskolan **
Violens förskola **
Ryfors skola
Fritids
Ryforsgårdens förskola
Hallaryds förskola
Tornet förskola
Liljebacken förskola
Möckeln förskola

1 515 842

55,37

5 424 530

55,54

3 430 477

37,17

556 000
471 000
338 000
5 418 999

67,37
79,15
113,99
37,01

4 602 613

31,85

332 000
525 000
4 380 817

55,46
54,80
41,95

301 000
712 053
481 487
438 487
905 708
5 826 814

87,56
38,53
136,79
142,57
48,53
30,4

614 000
916 000
15 000
1 342 949

37,34
55,02
32,60
46,52

440 300
545 351
740 945
1 194 304
760 047

97,84
122,98
52,62
44,86
44,24

Antal inskrivna
elever / kunder
22
20
60
41
27
20
135
104
54 / 40
51
20
573
100
36
475
19
435
79
44
104
445
196
65
30
84
16
16
85
298
281
497
209
31
73
53
39
28
64
121
55

Fotnot: * Pris per portion är ett snitt på samtliga måltider som produceras i tillagningsköket.
** Mottagning-, serveringskökets kostnader. Fritidsverksamhetens kostnader ingår i pris per portion.
Figur 12 Sammanställning av driftkostnader för varje kök, antal inskrivna elever/kunder och
jämförelsetalet pris per portion per kök.
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Högst och lägst driftkostnad per portion
I resultatet framkommer att de enheter som har lägst driftskostnader per portion
är köken på Gemö skola (30,40 kronor per portion) och Klöxhultsskolan (31,85
kronor per portion).
Den enhet som uppvisar högst driftskostnader per portion är Solrosens förskola i
Häradsbäck på 142,57 kronor per portion, tätt följt av köket i Pjätteryds förskola
(136,79 kronor per portion), Hallaryd förskola (122,98 kronor per portion) och
Eneryda förskola (113,99 kronor per portion). Det är endast dessa fyra enheter
som tangerar driftskostnader per portion som överstiger 100 kronor.
Utfallet visar att den totala volymen av antal inskriva elever/kunder som de fyra
köken med högst driftskostnad per portion tillhandahåller motsvarar knappt 1,5 %
av totala antalet inskrivna barn/elever/kunder i kommunens alla kök. De fyra
köken har tillsammans 80 inskrivna elever/kunder. Det motsvarar 8,4 % av det
totala antalet inskrivna i alla förskolor. De löpande driftskostnaderna uppgår till
drygt 1 800 tkr i dessa fyra kök. Det är 21 % av de totala driftskostnaderna för alla
förskolekök vilka gemensamt uppgår till drygt 8 700 tkr. De fyra enheterna med
högst driftskostnader per portion motsvarar 17 % av driftskostnaderna i köken
med lägst driftskostnad per portion; Gemö skola och Klöxhultsskolan, vilka
gemensamt uppgår till 10 400 tkr. Dessa två enheter har stora tillagningsvolymer
och försörjer dels den egna enheten men har även utskick av måltider till andra
enheter.
Vid jämförelse av driftskostnader per portion framkommer att det är möjligt att
producera nästan fem (4,8) portioner i Gemö till samma driftkostnad som en
portion på Solrosens förskola i Häradsbäck.
Driftkostnader i förskolekök
Resultatet visar att den totala volymen av antal inskriva barn är 947 i förskolorna
där 47 % får måltider i mottagnings/serveringskök och 53 % i tillagningskök.
Driftskostnadernas fördelning i förskolekök är knappt 60 % i tillagningskök och
drygt 40 % i mottagnings/serveringskök.
Resultatet visar att driftskostnader per portion i förskolor med tillagningskök är
lägst på Haga förskola (38,53 kronor per portion) och Möckelns förskola (44,24
kronor per portion). De är tätt följda av Liljebackens förskola som har flest antal
inskrivna barn och där framkommer att driftskostnader per portion uppgår till
44,86 kronor per portion. Liljebackens förskolas driftskostnader motsvarar 13,6
% av alla förskolors driftskostnader. Den totala volymen av antal inskriva barn
som Liljebackens förskolas kök tillhandahåller måltider till motsvarar 2,3 % av
totala antalet inskrivna barn/elever/kunder i kommunens alla kök.
De fyra tillagningsköken i förskolor med lägst driftskostnad per portion motsvarar
37 % av totala volymen medan de mest kostsamma köken i förskolor motsvarar
drygt 8,6 %. Av de mest kostsamma är två kök tillagningskök; Solrosens förskola
i Häradsbäck och Pjätteryds förskola; och två är mottagningskök; Hallaryds
förskola och Enelyckans förskola i Eneryda. De två sistnämnda köken får måltider
levererade från Ryfors skola samt Ekebo kök i Diö.
Driftkostnader i skolkök
Resultatet visar att skolornas tillagningskök får ett relativt samlat utfall i
driftskostnader per portion där Ryfors skola är den enhet med lägst antal elever
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(73) och toppar med 46,52 kronor per portion. På Haganässkolan är det flest antal
inskrivna elever (573) och där uppgår driftskostnad per portion till 37,01 kronor.
Haganässkolans kök tillhandahåller måltider även för Lyckans förskola (på
Haganäs) samt till matdistributionen. Gemö skolas kök har lägst kostnad per
portion av alla kök. Gemö skolas kök tillagar den enskilt största volymen portioner
då de utöver egen skolrestaurang även förser Förskolan Violen, Linnéskolan och
Elmeskolan med måltider.
Driftkostnader i äldreomsorg och matdistribution
Resultatet visar att driftskostnader per portion i äldreomsorgens kök ligger på en
likvärdig nivå, drygt 55 kronor per portion både på Nicklagården och Solgården.
Resultatet visar att köket i Ekebo uppvisar en lägre driftskostnad per portion då
huvuddelen av kökets produktionsvolym är avsett till Diö skola samt att det sker
utskick till Bokhultet/Solen, Liatorps skola/förskola och Enebackens förskola i
Eneryda. Nicklagårdens tillagningskök har utskick till Almgårdens boende och
tillhandahåller även måltider till Nicklagårdens restaurang utöver
boendeavdelningarna. Restaurangen har dock hållits stängd över ett år på grund
av pandemin.
Resultatet visar att Ekebo kök samt Haganässkolans kök levererar måltider till
både utbildningsförvaltning och socialförvaltningens målgrupper. Resultatet visar
att Haganässkolans kök tillagar merparten av måltider i matdistributionen, drygt
71 % medan Solgården och Ekebo köket tillagar lite drygt 14 % vardera.

Tillkommande lokalkostnader
I följande avsnitt presenterar resultat av tillkommande lokalkostnader som
kommer genereras efter investeringar av åtgärder utförts i kökslokaler. Se nedan
tabell (se figur 13) för beräknade tillkommande driftkostnader som inte finns med
i nuvarande driftbudget för kostverksamheten. I kostnaderna ingår
mediakostnader, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%).
Tillkommande lokalkostnader för
nedan projekt (Tkr)
Objekt
Paradisskolans kök

Investeringskostnader
(Tkr)

2022 2023
550 1 950

Linneskolans nya kök

?

Solgården kök och
Ryfors kök
Nicklagårdens kök

800

Förskolekök:
Tornet, Eneryda,
Liatorp, Pjätteryd
Haganässkolans kök
och Gemö skolas kök
Summa

2024

2025

2022

2023

?
20 000
495

11 000

405

9 000

675
550 2 750

2024

900

675

15 000
20 000

Figur 13 Tillkommande lokalkostnader som aktualiseras efter genomförda investeringar.
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Resultatet visar att lokalkostnader beräknas öka med 550 tkr år 2022 när
Paradisskolan är driftklar. År 2023 tillkommer ytterligare 2 750 tkr, år 2024 ökar
kostnaderna med 900 tkr och 2025 tillkommer 675 tkr. Resultatet visar också att
nya köket på Linnéskolan inte är inkluderat i sammanställningen på grund av att
projekteringen befinner sig i en fas där det inte går att beräkna tillkommande
lokalkostnad i nuläget. Det medför att utöver tillkommande hyreskostnader om
4 875 tkr även tillkommer lokalkostnader avseende nya Linnéskolans kök
därutöver.

Måltidsproduktion, optimal drift och nya driftlösningar
I följande avsnitt presenteras resultat av utvärdering av måltidsproduktionen som
helhet samt framkomna resultat för att uppnå optimal drift sammanvägt med
driftkostnader samt investeringar och åtgärdsbehov. I avsnittet presenteras också
några förslag på nya driftlösningar i text och beskrivande relationsscheman för
att beskriva förslag nya driftmodeller.
Matdistribution
Utfallet i utredningen beträffande måltidsproduktion av måltider till
matdistribution i hemtjänsten visar att det utförs i tre olika kök: Haganässkolans
kök, Solgården och Ekebo. Det är kök med tre olika geografiska placeringar för
att täcka in Hemtjänstens olika arbetsgrupper som utför tjänster till brukare.
Resultat visar att hemtjänstens utförares geografiska arbetsområde är stort vilket
gör det svårt att klara varmhållningstiderna på två timmar som krävs. Varje dag
ägnar utförare i hemtjänsten cirka 17,5 timmar åt distribution av matlådor, cirka
123 timmar per vecka.
Utförare i hemtjänsten som levererar matlådorna dagligen upplever svårigheter att
bevara värmen och korrekt temperatur i matlådorna. Det upplevs att de ofta
behöver värma matportionen extra när den levereras till brukaren. Ett flertal
brukare tar emot sin matlåda direkt i dörren och har endast bistånd beviljat för
måltiden utan några andra tilläggstjänster. Där har utföraren i Hemtjänsten inte
möjlighet att ha koll på om de brukare själva värmer maten eller inte.
Utskick från tillagningskök till mottagnings- och serveringskök
I utredningen framkommer att det är sju tillagningskök som även har utskick till
andra mottagnings- och serveringskök: Gemö skola, Ekebo, Ryfors skola,
Internationella skolan, Klöxhultsskolan, Nicklagården och Haganässkolan.
Resultatet visar att tillagningsköken har maskinell kapacitet att tillaga måltider till
det kök de levererar ut till. Dock framkommer att få kök har anpassade ytor för att
på ett optimalt sätt klara hantering av extra transportvagnar, värmeskåp. Dessutom
sker både varumottagning och utleverans från samma punkt och det saknas
vanligen vagnhall. Distributionen utförs av Tekniska förvaltningens Gata-Parkavdelning och innebär att transporten sker i en slinga där transportören hämtar upp
värmeskåp från flera olika tillagningskök för transport till mottagnings- och
serveringskök. Resultat visar att det krävs god planering för att klara
varmhållningstider genom hela flödet och antalet stopp och geografiskt avstånd
påverkar möjligheten till efterlevnad av lagkraven.
I resultatet framkommer att från Ryfors skolas tillagningskök till Hallaryds
förskola och Ryforsgårdens förskola sker transporter av måltiderna i värmeboxar
i utförarens privata bil. Utföraren är vaktmästare på skolan. I transporten från
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Ekebo kök till Enebackens förskola i Eneryda utför personal i kostverksamheten
transporten.
Driftförutsättningar i varje kök
I detta avsnitt presenteras resultat av utvärdering av driftförutsättningar och en
översiktlig bedömning av den optimala driften i varje kök och enhetsområde.
Resultat visar att heltidsorganisationen påverkar möjligheterna att driftsätta varje
kök optimalt utifrån det faktiska bemanningsbehovet i en del kök. Utfallet visar
också att det är svårigheter att nyttja resurser maximalt i de tillagningskök där
produktionsbehovet är som lägst. I jämförelse med bemanning i de största köken
så blir utkomsten av bemanningens kapacitet mycket låg i de minsta
tillagningsköken. Resultatet visar att om det skapas möjligheter till ökad
samverkan med andra funktioner i kommunens förvaltningar som lokalvård och
förskoleverksamhet så kan ytterligare samordningseffekter uppnås.
Området Hallaryd – Ryfors – Ryforsgården – Solgården
I bedömningen av området Hallaryd-Ryfors-Ryforsgården-Solgården
framkommer att det på grund av de låga produktionsvolymerna är svårt att uppnå
optimal drift med två tillagningskök varav ett med helgtjänstgöring och två
mottagningskök. Resultatet visar att det skulle kunna finnas utrymme att
effektivisera bemanning något på samtliga enheter med annan struktur på driften.
I utvärderingen framkommer en möjlig effektiviseringseffekt på 20–30 % på varje
enhet motsvarande drygt en tjänst, 100–120 % om man kan möjliggöra samverkan
med lokalvård och/eller förskoleverksamhet när det gäller diskhantering på
förskolorna med nuvarande driftstruktur i området.
Det framkommer i bedömningen att driftfördelarna är övervägande positiva att
göra en omställning till en ny driftstruktur. I bedömningen av enheterna i området
framkommer att det skulle finnas vinster i att samla måltidsproduktionen mer
koncentrerat för att bättre tillvarata personalresurser och därigenom uppnå en
säkrare drift som är mindre såbar för störningar. Utfallet visar att den optimala
och mest fördelaktiga lösningen utifrån driftsynpunkt är att Solgårdens
tillagningskök anpassas för utskick av måltider till samtliga enheter i området. Det
kräver dock en omfattande ombyggnation för att möjliggöra detta, men i gengäld
krävs då inte lika omfattande åtgärder i Ryfors skolas kök eftersom det istället kan
omstruktureras om till ett mottagningskök. Personalkostnader kan då minska i
Ryfors med cirka 130 tkr per år mottagningskök kan bemannas med
måltidsbiträden istället för kockar.
Det framkommer i resultatet att Ryfors skola att det vid tidpunkten för
genomförande av denna utredning pågår en diskussion inom utbildningsnämnden
om eventuell flytt av årsklasserna 4–6 till nya Paradisskolan. Om det aktualiseras
påverkas kökets produktionsvolymer vilket kan bidra ytterligare till samlade
driftfördelar genom ett tillagningskök i aktuellt område. Beslut om eventuell flytt
av årsklasserna 4–6 är ännu inte fattat av Utbildningsnämnden om framtida
placering.
Resultatet nedan visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt
följande:
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Området Ekebo-Diö-Liatorp-Eneryda
I bedömningen av området Ekebo-Diö-Liatorp-Eneryda framkommer att det är en
hög belastning på tillagningsköket i Ekebo. Dels beroende av lokalerna som är
relativt trånga i köket på grund av möjligheten till lagring av råvaror dels är
maskinella kapaciteten maximalt utnyttjad. Utfallet visar att Ekebo är det kök som
har mest spretig struktur i måltidsproduktionen i hela kostverksamheten. Där
tillagas måltider till alla målgrupper: förskolor, skola, äldreomsorg och
matdistribution. Utfallet visar att möjligheten till att uppnå optimala
driftförutsättningar påverkas av detta samt att det skulle finnas flera fördelar att
avlasta köket. Dels skulle förflyttningar av personal mellan tillagningskök och
serveringskök på annan ort kunna minska vilket kan bidra till bättre
tillvaratagande personalresurser. Dels skulle en avlastning kunna öka servicegrad
till matgäster och kunder med en annan driftstruktur i detta geografiska område
och det kan också bidra till en mer samlad måltidsproduktion.
I bedömningen av optimal drift framkommer att det upplevs fungerande med en
måltidsbiträdestjänst som fördelar arbetstid mellan Ekebos tillagningskök och
serveringsköket på Bokhultets förskola tack vare att de är belägna i direkt
anslutning till varandra, endast en mindre väg emellan. Däremot visar resultatet
att det är en nackdel med en måltidsbiträdestjänst som fördelar arbetstiden mellan
Ekebos tillagningskök och Enebackens förskola i Eneryda då det förutom
kökstjänst innefattar transporter av måltider till både Liatorps förskola och
Enebackens förskola förutom rena förflyttningar mellan enheterna.
Uppskattningsvis uppgår transporttiden till drygt 1,5–2 timmar per dag, 8–10
timmar per vecka.
Resultat visar att Liatorps förskolas mottagningskök förefaller vara driftmässigt
fungerande men lokalerna har ett åtgärdsbehov. Det finns också driftmässiga
fördelar att ställa om köket till ett tillagningskök med utskick till Enebackens
förskola i Eneryda. Dels för att avlasta Ekebo kök, dels kunna dra fördelar av ett
tillagningskök som är renodlad med inriktning på förskola/skola i området och
dessutom är det geografiska avståndet närmre mellan Eneryda-Liatorp.
Produktionsvolymen med kombinationen av Eneryda och Liatorp blir rimlig för
ett mindre tillagningskök med huvudsakliga målgruppen förskola. Resultatet visar
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att effekten av denna förändring i drift avseende personalresurser inte skulle
påverkas i något nämnvärt, däremot skulle distributionsflöden mellan kök och
personalresurser tillvaratas bättre. Samverkansmöjligheterna mellan de båda små
enheterna skulle generera driftfördelar.
Resultatet visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt följande:

Område Pjätteryd och Häradsbäck
Både Pjätteryds förskola och Solrosens förskola i Häradsbäck ligger geografiskt i
var sin ände i Älmhults kommuns ytterområden. Båda köken är tillagningskök
som är bemannade av kockar. Resultatet visar att dessa två kök tillhör de mest
kostsamma köken i relation till antalet portioner som produceras. I bedömningen
av driftförutsättningarna framkommer att de låga produktionsvolymerna på båda
enheterna och utifrån ett optimalt driftperspektiv så är det mycket begränsade
möjligheter att fylla heltidstjänster. Det innebär att det krävs någon form av
kombinationstjänst med lokalvård och/eller barnomsorg. I dagsläget är det 75 %
tjänstgöring i det ena köket och i det andra 62,5 % och resterande tid i kombination
med lokalvård och barnomsorg.
En kombination med förflyttning till annat kök är inte ett alternativ på grund av
de långa geografiska avstånden till andra kök då det skulle bli alltför tidskrävande.
Resultatet visar att det utifrån helhetssyn i kostverksamheten är sårbart med
kocktjänster i dessa områden vid oplanerad frånvaro som sjukdom och semester
på grund av svårigheter att ordna ersättare. Resultatet av bedömningen om optimal
drift visar att det finns två möjliga vägar att gå som utgår ifrån att omstrukturera
båda dessa kök till serveringskök med utskick från tillagningskök i Älmhult
centralort.
Personalen kan då tjänstgöra i tillagningsköket under morgonen och därpå följa
med matleveransen ut till serveringsköket i Pjätteryd/Häradsbäck och servera
måltiden och avsluta arbetsdagen i serveringsköket med att förbereda frukost och
mellanmål till dagen efter samt diskhantering. Alternativt kan en form av
kombinationstjänst utformas med lokalvård, servering av måltider samt
diskhantering (cirka 50 % kök och 25% lokalvård). Vid omstrukturering från
tillagningskök till serveringskök och byte av kockar till måltidsbiträden innebär
det en besparing i driftkostnader av cirka 100 tkr per kök per år.
Området Älmhult centralort
I Älmhults centralort är flest kök belägna.
Tillagningskök med utskick till andra kök
I bedömningen av optimal drift framkommer att det idag är flera större
tillagningskök som har utskick till andra mottagande kök. Det är Gemö skolas
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kök, Klöxhultsskolans kök, Haganässkolans kök, Internationella skolans kök och
Nicklagården. Sammantaget visar resultatet i bedömningen att antalet stopp bidrar
till längre transporttider mellan enheter vilket kan medföra en risk att påverka
förmågan att hålla varmhållningstider negativt.
Utifrån utfallet visar bedömningen att det finns fördelar att optimera driften
genom mer samlat utskick till mottagnings- och serveringskök från ett eller
möjligen två stora tillagningskök. Detta ställer dock krav på att tillagningsköket
klarar den samlade tillagningsvolymen. Med nuvarande driftmodell klarar inget
kök den hanteringen vilket också är orsaken till att utskicken är spridda på många
enheter. Gemö skolas kök är den enhet som förutom enhetens eget behov även har
kapacitet för störst utskicksvolym idag då det köket försörjer Linnéskolan och
Elmeskolan med måltider samt närliggande Violens förskola.
Det framkommer i resultatet att Elmeskolan tillfälligt är placerad i modulskola
och det vid tidpunkten för genomförande av denna utredning är inte beslut fattat
av Utbildningsnämnden om framtida placering. Ett alternativ som nämns är
placering på nya Paradisskolan. Utifrån effekter på aktuell drift i serveringsköket
på Elmeskolan innebär kommande beslut om ny placering för skolans verksamhet
att kökets personalresurser av tjänstgörande måltidsbiträden att de kan uppgå i
andra delar av verksamheten när det aktualiseras.
Klöxhultsskolans kök och Internationella skolans kök har utskick till förskolor
liksom Haganässkolans kök som också handhar huvuddelen av hemtjänstens
matdistribution. Resultatet visar att genom en mer samlad måltidsproduktion av
måltider för utskick till andra kök är det möjligt att genomföra det i det nya
Linnéskolans kök. Det framgår av utvärderingen att nya produktionsmetoder och
alternativ leveransmetod genom utskick av måltider som är kylda effektiviserar
måltidsproduktionen, möjliggör en mer flexibel logistik mellan tillagningskök och
mottagande kök samt ger möjligheten i mottagande kök att tillhandahålla måltider
med högre måltidskvalitet än nuvarande driftmodell.
I utvärderingen framkommer fördelar med att avlasta de övriga tillagningskök
som har utskick idag och de kan koncentrera sin måltidsproduktion på den egna
enhetens behov. Resultat framkommer att transportkedjan från tillagningskök till
alla mottagande enheter kommer ta kortare tid i anspråk då antalet stopp blir färre
eftersom flera tillagningskök inte behöver angöras för upphämtning och returer av
transportskåp. Resultat visar att förutom mottagande enheter i centralorten så
finns driftmässiga fördelar att även leverera kylda måltider från Linnéskolans kök
till Pjätteryd förskola och Solrosens förskola i Häradsbäck om de enheterna ställer
om till serveringskök istället för tillagningskök.
Förskolor med tillagningskök
I centralorten finns fyra förskolor som med nuvarande driftmodell är
tillagningskök: Haga förskola, Liljebackens förskola, Möckelns förskola och
Vitsippans förskola. Personalresurserna i två av dessa tillagningskök; Haga och
Möckelns förskola tjänstgör en kock vardera. Det framkommer i utvärderingen att
det finns en sårbarhet vid behov av ersättare vid frånvaro i de kök där kockar
tjänstgör själva. Det beror på att det är brist på utbildade kockar bland timvikarier
och svårigheter med rekrytering av dessa. Resultatet visar att sårbarheten vid
ordinarie personals frånvaro skulle minska om dessa kök ställs om till
mottagnings- eller serveringskök istället kan personalresurserna minska i kostnad
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genom att bemanna köken med måltidsbiträden istället. Det skulle generera cirka
25 tkr besparing per år plus sociala avgifter per kök att byta driftform och byta
yrkeskategori i köket. Liljebackens förskola och Vitsippans förskola är de
tillagningskök bland förskolor som baserat på produktionsbehovet är lämpligast
att fortsätta med en driftform med tillagningskök.
Tornets förskola har också ett tillagningskök idag, dock framkommer av resultatet
att lokalerna inte är anpassade för att klara driften på ett fördelaktigt sätt varför
detta kök bör ställas om till serveringskök. Det skulle generera en
personalresursbesparing på cirka 25 tkr plus sociala avgifter att byta driftform och
byta från kock till måltidsbiträde i köket.
Montessori förskola har ett serveringskök där personal själv hämtar måltider i
vagn på närliggande Klöxhultsskolans tillagningskök. Resultat visar att det är en
fungerande modell men inte driftmässigt optimal. Delar av arbetsdagen innebär
förflyttningar för personal mellan tillagningsköket och förskolans kök vilket är en
nackdel då det inte är värdeskapande för verksamheten. Ett alternativ skulle kunna
vara utskick från Linnéskolans kök för att få all hantering avseende utskick
ytterligare samlad till ett huvudsakligt tillagningskök på orten. Resultat visar att
det skulle kunna generera minskat personalbehov på Montessoris kök och
eventuellt att samverkan med kombinationstjänst med lokalvård och/eller
barnomsorg kan möjliggöra ytterligare samverkanseffekter.
Tillagningskök i grundskolor och gymnasium
Klöxhultsskolans tillagningskök är i gott skick och ett av de största i
kostverksamheten. Utvärderingen visar att Klöxhultsskolans kök trånga sektor är
skolrestaurangen. Alla elever får inte plats att äta varför måltidsservering sker ute
i ”satelliter” där serveringslinjer bemannas av köket. Detta kräver personal och tid
och påverkar tidsmässigt att hantera flera spridda serveringar. Utöver eget behov
tillagar köket i nuvarande drift även måltider till Montessori och Norregårds
förskola. Resultatet visar att det skulle vara fördelaktigt utifrån optimal drift att
avlasta Klöxhultsskolans kök från de utskick till andra enheter som utförs idag.
Dels är köket inte är anpassat för utskick och hantering av extra transportvagnar
dels är inte varumottagningen anpassad för utleveranser varför logistiken påverkas
negativt.
Internationella skolans tillagningskök är i nuläget det nyaste köket och i gott skick.
Köket hanterar utskick till Arnebo förskola utöver egna enhetens behov för skolan
och Internationella förskolan. I likhet med Klöxhultsskolan visar resultatet att det
är skolrestaurangen som är den trånga sektorn. Utvärderingen visar att
måltidsmiljön ofta upplevs stökig och att det troligen skulle kunna underlättas av
en annan schemaläggning för mattiderna för eleverna. Dessutom framkommer av
resultatet i
utvärderingen
att
de pedagogiska måltiderna
har
utvecklingsmöjligheter. Måltidsproduktionen är driftsatt på ett fungerande sätt
och personalresurser väl anpassade efter uppdraget.
Gemö skolas kök är ett stort tillagningskök med stor tillagningskapacitet samt
lagringsmöjligheter av råvaror. Resultat visar att Gemö skolas kök är funktionellt,
slitet i vissa delar, har en väl fungerande in- och utleverans med bra flöden. Totalt
sett är det främst skolrestaurangen som är begränsande faktorn och resultat visar
att skolan har planer på att inom några år utöka antalet elever på skolan med
ytterligare två spår. Utvärderingen visar att det innebär att skolans restaurang
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behöver utökas för att serveringen av måltider ska fungera på skolan i framtiden.
Dessutom indikerar ett ökat elevantal på skolan att tillagning och egen
måltidsproduktion finns att tillgå på skolan då produktionsvolymen skulle öka
ytterligare.
Utvärderingen visar att det finns extra kapacitet att tillgå vilket utifrån en optimal
drift är värdefullt som exempelvis vid ombyggnationer eller störningar på andra
enheter. Nuvarande driftsituation innebär att Gemö skolas kök fungerar som
leverantör av måltider till Linnéskolans fram till nya Linneskolans kök är i drift
och Gemö förser även Elmeskolan med måltider när de är lokaliserade i
modulskolan. Måltidsproduktionen är rationell och personalresurserna anpassade
efter produktionsvolymen. Resultatet visar att det i teorin skulle kunna finnas ett
utrymme att minska personal med totalt 30 % av en tjänst men det betraktas som
en effekt av heltidsorganisationen.
Haganässkolans kök är ett av de största köken i kostverksamheten. Resultat visar
att måltidsproduktionen för egna behovet, Lyckans förskola och matdistribution
är fungerande och personalresurserna är anpassade efter behovet. Utfallet visar att
Haganässkolans kök är den enda skolköksenhet som har personal som har
helgtjänstgöring, till följd av att matdistributionen produceras här. Köket har
fungerande ytor för ändamålet. Utifrån optimal drift är det mycket resurskrävande
att producera måltiderna till matdistribution på daglig basis och det tar av
resurserna att ha köket igång på helgerna. Resultatet indikerar på att en annan
driftform för matdistributionen skulle kunna ge driftfördelar.
Den trånga sektor som finns är kyl och fryskapacitet som har ett behov av
utökning. Vidare visar resultatet att skolan påtalar en utökning av elever inom ett
par åt vilket genererar ett behov av utökning av skolrestaurangen genom en
tillbyggnad.
Tillagningskök i äldreomsorgen
Nicklagårdens kök är i stort behov av upprustning och resultat visar att
måltidsproduktionen är tungarbetad på grund av lokalernas utformning. Det
framkommer av utvärderingen att det påverkar driften negativt på flera sätt. Köket
har en varumottagning som inte är anpassad till att hantera inleveranser på ett
optimalt sätt. Dels beroende av läget i ”källare” vilket gör att angöringspunkten
för transporter inte är anpassad på ett bra sätt. Dels är förvaringsutrymmen och
lagerytor och arbetsstationer i köket utspridda på flera ställen, skrymslen och vrår
och nivåskillnader i köket förekommer vilket i sig är en arbetsmiljörisk för att
olyckor kan uppstå. Maskinell utrustning är i stort behov av utbyte. Resultatet
visar att det inte är ett rationellt utformat kök i dagens mått mätt vilket påverkar
möjligheten till en optimal drift.
Nicklagårdens kök utför ett utskick av måltider till Almgårdens
boendeavdelningar. Det är en ringa volym och leveransen sker inte till kök, då det
saknas på Almgården. Kostverksamheten har inte heller någon bemanning på plats
utan leverans tas emot av boendets utförare. Förutom att Nicklagårdens kök
tillgodoser behovet av lunch och kvällsmåltider på boendeavdelningarna på
Nicklagården så ansvarar köket även för restaurangens drift på Nicklagården.
Denna är belägen en våning upp varför förflyttningar mellan restaurang och kök
inte är optimala.
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Utvärderingen visar att utifrån en optimal drift skulle det vara fördelaktigt att flytta
köket närmare restaurangen och skapa en öppnare helhet. Dels skulle logistiska
förutsättningar kunna tillgodoses bättre, dels skulle lokalernas utformning kunna
anpassas i köket på ett optimalt sätt och minska avståndet till restaurangen.
Utvärderingen visar att det dessutom kunde bidra till att skapa en öppnare
mötesplats som kunde generera utveckling av servicen i köket med ett utökat
utbud och öka närheten till övrig verksamhet i huset.
Personalresurserna visar i utvärderingen att bemanningen är god. Det finns
utrymme att minska bemanning med en 80 % tjänst vilket skulle generera en
besparing på cirka 320 tkr plus sociala avgifter på ett år.
Sammantaget framkommer det i resultatet att det finns möjligheter att inom
centralorten kunna effektivisera måltidsproduktionen genom flera åtgärder i
samband med att investeringar aktualiseras och genomförs. Främst genom att
koncentrera utskick till färre kök för att spara tid i transportkedjan och avlasta
flera av köken vars lokaler inte är anpassade för att hantera utskick. En annan är
att eventuellt ställa om ett par förskolors tillagningskök till mottagning- eller
serveringskök. Dels för att effektivisera måltidsproduktionen för att uppnå
likvärdiga måltider, dels för att minimera sårbarheten vid ordinarie personals
frånvaro samt för att möjliggöra besparingar.
På följande sida finns ett relationsschema där det optimala flödet åskådliggörs, se
figuren (se figur 14)
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Resultatet visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt följande:

Figur 14 Relationsschema mellan kök i Älmhult centralort.
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Helgtjänstgöring och Matdistribution
Helgtjänstgöring förekommer i de tjänster som arbetar i kök som arbetar mot
målgrupperna i äldreomsorg och matdistribution i hemtjänsten: Ekebo kök,
Nicklagården, Solgården och Haganässkolans kök. Utvärderingen av optimal drift
visar att det är omsorgsköken och Haganässkolans kök som har medarbetare med
helgtjänstgöring. Utvärderingen visar att det är driftmässigt dyrare att ha
medarbetare som arbetar på schema med helgtjänstgöring var tredje helg än de
som arbetar måndag-fredag. Utvärderingen av optimal drift visar att det skulle var
mer fördelaktigt att ha en driftmodell där det eftersträvas att personalresurser så
långt som möjligt tjänstgör måndag-fredag.
Samtliga kök som är belägna på äldreboenden är rimligt att hålla i drift även på
helger. Däremot kan det vara lämpligt att se över schemaläggning och planering
av arbetsuppgifter så bemanning kan hållas på ett minimum samt att tiden för
tjänstgöring på helger minimeras så mycket som möjligt. Det kan dels handla om
måltidsproduktionens utförande praktiskt och nya tillagningsmetoder som
underlättar och effektiviserar arbetet. En annan möjlig väg är centralisering av
matdistributionen i hemtjänsten som idag utförs dagligen i tre kök. Resultat visar
att övriga kök avlastas och behovet av helgtjänstgöring minskar. Det skulle vara
en driftmässig fördel samt bidra till likvärdiga måltider i matdistributionen som
helhet. Resultatet visar att det i nuvarande driftmodell kan vara möjligt med
centralisering av matdistribution till Haganässkolans kök och därmed avlasta
Ekebo och Solgården. Dock behöver en samordning ske med Hemtjänsten för att
bedöma totaleffekten med distributionen då de hanterar utskicket till brukare.
Linnéskolans nya kök är projekterad för att ha kapacitet och teknisk anpassning
och utrustning för matdistribution av kylda matlådor. Utifrån driftmässiga effekter
visar resultatet att det skulle vara mest fördelaktigt. Dels framkommer att
måltidsproduktionen avseende matdistribution skulle kunna utföras helt utan
helgtjänstgöring eftersom måltider kan tillagas övriga veckodagar och leverans
kan ske veckovis.

Omvärldsanalys av måltidsverksamheter i framkant
I följande avsnitt presenteras resultat av översiktlig omvärldsanalys.
Resultatet visar att följande riktningar efterfrågas av offentliga
måltidsverksamheter med målsättningen ligga i framkant på nationell nivå:
• Miljö och hållbarhet.
• Kvalitet.
• Tillgänglighet till växtbaserade måltider.
• Fler valmöjligheter och individanpassning.
• Integrering och delaktighet.
• Inkludering av hela livsmedelskedjan.
• Innovation.
I utfallet framkommer att Vinnova är finansiär av flera utvecklingsprojekt som
utformas i syfte att skalas upp och att kommuner ska vilja använda dem.
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Projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” verkar för att skapa framtidens hållbara
skolmåltidssystem. Fyra kommuner har valts ut som spjutspetsar och ska bli
utvecklingsmiljöer med avsikten att testa innovativa lösningar för att göra
måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen. socialt,
miljömässigt och ekonomiskt. Tanken är att skolmåltiderna kan bilda modell för
hur hela livsmedelssystemet kan ställas om. Projektet samordnas av
Livsmedelsverket och Vinnova finansierar. Deltagande kommuner är Munkedal,
Hofors, Vallentuna och Karlstad.
Projektet ”Nollvision undernäring för äldre” verkar för att förändra det
samhällssystem av olika aktörer som finns runt den äldre. Utvecklingsprojektet
syftar till att identifiera den äldre som riskerar undernäring, öka tillgången till
anpassade livsmedel, minska ensamheten, öka kunskapen kring mat och måltider
för äldre och att ta fram kostnadskalkyler som visar vad förebyggande arbete
kostar jämfört med undernäring. Pågående delprojekt är att:
•

Utveckla digitala kommunikationslösningar för att tidigt kunna
identifiera undernäring.

•

Testa behovsanpassade matkassar med måltider för hela dygnet.

•

Utvärdera hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer och
myndighetsstöd når ut till de som arbetar med äldre.

•

Öka kunskapen om mat och måltid hos vård- och omsorgspersonal.

•

Utveckla innovativa idéer för att bryta den äldres ensamhet.

Visionen är att utveckla långsiktiga hållbara lösningar för utmaningen med
undernäring hos äldre. Förhoppningen är att minst 100 kommuner ska vilja anta
modellen i sina verksamheter. Projektet drivs av Livsmedelsakademi, Kävlinge
kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Compass Group, Findus,
Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne,
Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food.
Resultatet visar att integrering av de offentliga måltiderna i övrig verksamhet är
ett centralt och väsentligt utvecklingsområde för att ligga i framkant. Det gäller i
skolor och förskolor såväl som i omsorgens verksamheter. Ett exempel är
måltidspedagogik som handlar om att integrera mat och måltider i det pedagogiska
arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden där barn och vuxna äter tillsammans
till hur de vuxnas utgår hur man kan arbeta med läroplanens mål med hjälp av mat
och måltider (Livsmedelsverket, 2016). Det finns både litteratur och fortbildning
kring måltidspedagogik för förskolepersonal.
Resultatet visar att det efterfrågas mer växtbaserade måltider vilket ligger i linje
med både nationella hållbarhetsmål, gällande kostrekommendationer och
pågående nu utvärdering av nordiska näringsrekommendationer, NNR2022 som
är grunden för de riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt
arbete (Helsedirektoratet, 2021; Livsmedelsverket, 2020b; Livsmedelsverket,
2020c). Livsmedelsverket (2020c) uttrycker att, citat: ”de offentliga måltiderna
kan gå före och visa vägen. En viktig förutsättning är dock att måltidsfrågorna ges
ett bredare systemperspektiv där fler aktörer görs delaktiga – från
primärproducenter till skolledare, vårdpersonal och chefer inom äldreomsorgen”.
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Några konkreta exempel som visar på att offentliga måltidsverksamheter ligger i
framkant är att:
• Tre av fyra skolor i Sverige serverar minst två maträtter varav en vegetarisk.
• Kommunernas inköp av ekologiska livsmedel 2017 varierar mellan 5 till 80
procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel och låg i genomsnitt på 36
procent. Fyra kommuner uppnår redan målet om att 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år
2030, som regeringen fastslagit i Livsmedelsstrategin.
• Kommuner arbetar aktivt med att minska matsvinn och Livsmedelsverket har
givit ut en handbok för minskat matsvinn som stöd för måltidsarbetet i
skolan, förskolan, vården och omsorgen. Det gäller både i köket, serveringen
och tallrikssvinnet, den mat som skrapas av från tallriken.

Diskussion
I detta avsnitt följer en diskussion av framkomna resultat i utredningen.

Vilka kök ska renoveras och vilka ska vara kvar
Resultatet i utredningen visar att det finns två huvudsakliga investeringsförslag att
utgå ifrån för att besvara frågeställningen vilka kök som ska renoveras och vilka
som ska vara kvar. En avgörande faktor utöver investeringarna är att väga in
effekter på löpande drift och tillkommande driftkostnader till följd av
investeringarna.
Tillvarata resurser och investeringar utifrån helhetssyn
Huvudsakligen pekar resultatet i riktning att det är mest fördelaktigt att dela upp
kommunens kök i olika områden eller grupper för att optimera drift och därigenom
hålla investeringskostnaderna på en rimlig nivå. Dessutom möjliggör detta att
maximera nyttjandegraden av maskinell utrustning i högre utsträckning än vad
som förefaller vara möjligt idag. Detta är ytterligare en väsentlig aspekt att beakta
vid ställningstagande kring vilka investeringar som bör göras.
Ett exempel är i området Hallaryd-Ryfors-Ryforsgården-Solgården förefaller en
omställning med endast ett tillagningskök på Solgården som försörjer övriga
enheter, troligen vara det mest optimala alternativet. Resultat visar att är det skulle
bli kräva utredningens största investering vilket medför att driftkostnader väntas
öka avseende lokalkostnader. De pågående diskussionerna om Ryfors skola och
en eventuell flytt av årsklasserna 4–6 indikerar att det möjligen kan vara en god
idé att ställa om köket till ett mottagningskök för att nyttja maskiner och
personalresurser optimalt i området som helhet.
Resultatet visar att de nya tillagningsmetoderna med leveranser av kylda måltider
för utskick som kan möjliggöras på Linnéskolans nya kök förefaller bidra till att
maskinell utrustning i mottagande kök blir lägre då det primärt främst kräver ugn
och kyl för att hanteras utöver diskutrustning.
En annan aspekt som framkommer i resultatet är de negativa effekterna av
maskinell utrustning som inte är anpassad för storköksdrift i verksamheten.
Resultatet visar att det förefaller lämpligt att eftersträva att utforma lokaler och
utrustningsnivå uteslutande avsedda för professionell storköksdrift.
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Resultatet belyser ytterligare en faktor som i nuläget förefaller vara en svag länk
och det är krisberedskapsförmågan. Vid störningar i elförsörjningen finns viss
kapacitet att klara drift, i vissa fall med reducerad kapacitet och hos flertalet
saknas möjligheten till el-reservkraft helt. Om vatten slås förefaller läget bli ännu
svårare. Mot denna bakgrund är det väsentligt och nödvändigt att inrätta ett
strategiskt beredskapskök som uppfyller kraven fullt ut och klarar att tillaga stora
volymer mat och vara rustat att hantera reservrutiner. Utredningen visar att
Linnéskolans nya kök ska kunna anta den rollen.
Ställa om de minsta köken till serveringskök
I resultatet framkommer en tydlig situationen att de minsta köksanläggningarna i
ytterområden är svåra att bemanna på ett bra och driftsäkert sätt och i vissa fall
krävs stora investeringar för att bevara nuvarande driftmodell. Resultat visar att
produktionsvolymerna dessutom är små och driftkostnaderna är de högsta per
portion vilket påvisar att det är ytterst kostsamt att tillaga de få portioner som
behövs. Detta scenario talar för att inte genomföra omfattande investeringar utan
istället söka andra praktiska lösningar baserade på strukturella förändringar i
driften. Ett exempel är Pjätteryds förskolas kök som har daterad utrustning och
lokaler som är undermåliga. Förslaget pekar på att förskolan skulle kunna ta emot
måltider från större tillagningskök och något mer driftmässiga fördelar kan
uppnås.
Det är rimligt att anta att de små förskolorna som är kostsamma kök att driva för
kostverksamheten sannolikt är detsamma för förskoleverksamheterna. Det ryms
inte inom denna utredning att undersöka men tankar väcks kring hur en hållbar
drift kan utformas och uppnås i de minsta förskolorna i ytterområdena.
Resultat visas tydligt att driftkostnaderna är nästan fem gånger dyrare per portion
i de fyra minsta köken jämfört med de stora tillagningsköken. Är det då rimligt att
ha ett tillagningskök igång på dessa enheter? Ja, om kocken tillför mervärde i den
grad att det väger upp de höga kostnaderna, om det är möjligt att skapa en stabil
drift under olika förutsättningar som till exempel vid sjukfrånvaro och
semesterperioder för ordinarie personal och om det saknas alternativ som ger
minst lika god kvalitet och likvärdig måltidsupplevelse som med dagens
driftmodell. Om svaret är nej på någon av dessa punkter bör alternativen noga
beaktas.
Tillagningskök för de stora produktionsvolymerna
Redan beslutade investeringar omfattar både Paradisskolan och Linnéskolans nya
kök och resultatet av utredningen pekar på att de tillsammans med övriga större
tillagningskök i centralorten kommer utgöra köken som tillagar de stora
produktionsvolymerna. Resultatet visar att den primära förändring som föreslås är
att centralisera måltidsproduktion av måltider för utskick till Linnéskolans nya
kök för att tillvarata investeringen, öka nyttjandegraden av maskinell utrustning
och uppnå driftmässiga fördelar. Resultat visar att det dessutom skulle avlasta
flera andra tillagningskök som inte är anpassade för uppgiften.
Det kan vara lockande att utgå strikt geografiskt från var tillagningskök är belägna
i centralorten och fördela produktionen därefter. Det förefaller vara den
utgångspunkten i nuvarande driftmodell men utredningen pekar på att det inte är
fördelaktigt eftersom resultatet visar att det finns många effektiviseringar som kan
bidra till ett avsevärt bättre resultat. Ett exempel för att belysa detta skulle vara att
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Gemö skolas tillagningskök ställs om till serveringskök eftersom nya
Linnéskolans kök är geografiskt närbeläget. Frågan man kan ställa sig är om båda
tillagningsköken verkligen är nödvändiga? Om Gemö skola gör verklighet av de
pågående diskussionerna om utbyggnad av två extra spår behövs utökade ytor i
skolrestaurangen och produktionsvolymen ökar. Om Linnéskolan då skulle tillaga
Gemö skolas behov av måltider pekar resultatet i utredningen på att det sannolikt
skulle innebära att alla förskolors behov av matutskick inte skulle kunna
tillgodoses från Linnéskolans kök. Linnéskolans kapacitetstak skulle nås.
Effekten skulle troligen bli att fler kök skulle få fungera som utskickskök och
resultat i utredningen indikerar på att det inte är driftmässigt fördelaktigt.
Matdistribution på nytt sätt
Resultatet visar att dagens system att tillhandahålla matdistribution i hemtjänsten
med varma matlådor uppvisar brister. En av de mest oroande aspekterna som
framkommer i utredningen är att kvaliteten på matlådorna förefaller vara svår att
garanteras. Det framkommer att hemtjänsten som levererar matlådorna dagligen
upplever svårigheter att bevara värmen och korrekt temperatur i matlådorna,
främst beroende av de stora geografiska avstånden som utförare har under sina
arbetspass vilket medför att de inte klarar att hålla varmhållningstiderna.
Det är oroande att resultatet visar att de ofta behöver värma matportionen extra
när den levereras till brukaren. Dels för att det medför en brist i hanteringen av
säkra måltider, dels för att brukaren inte får den måltidsupplevelse som de betalar
för och som de kan förvänta sig av tjänsten (SKR, 2021). Utifrån de studier och
samlade erfarenheter inom området indikerar detta scenario på att det skulle vara
en fördel att ställa om till en ny modell med matdistribution på nytt sätt: En
centraliserad matdistribution med kylda matlådor med veckoleveranser i en
separat distribution (Andersson & Brannelid, 2014; Jönköpings kommun, 2019;
Shamei & Lignell, 2015). Resultat visar att det skulle skapa bättre förutsättningar
för måltidsproduktionen av matdistributionen. Dessutom skulle det frigöra cirka
123 timmar per vecka i hemtjänsten som ägnas åt att distribuera matlådor. De
resurserna kan ägnas åt omvårdnad och mer tid till brukare av tjänster. För brukare
med bistånd visar resultatet att det skulle upplevas övervägande positivt.

Vilken struktur bör eftersträvas i framtiden
I dagens måltidsproduktion i offentliga kök ställs stora krav på kompetens för att
klara att utföra arbete i kök. Baserat på resultatet framkommer en bild av att
kompetensförsörjning är en begränsande faktor på lång sikt i kostverksamheten.
Dels väntar pensionsavgångar på 24 % de kommande åren vilket medför högt
ställda krav på förmåga till kompetensförsörjning. Resultat visar att det förefaller
vara begränsningar på grund av svaga rekryteringsunderlag. Något som sannolikt
kan komma att bli bekymmersamt utifrån utredningens målsättning att skapa en
verksamhet som ligger i framkant. Inte minst om en driftstruktur bygger på att
även de mindre köken ska bemannas med kockar för att kunna tillaga måltider på
plats.
Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att ställa om några av förskoleköken från
tillagningskök till mottagnings- eller serveringskök. Resultat visar att skulle
innebära minskade kostnader för personalresurser i dessa kök eftersom de då kan
bemannas med måltidsbiträden istället för kockar. I resultatet framkommer att per
heltidstjänst innebär det en driftkostnadsminskning om cirka 25 tkr per år.
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Resultatet visar även att det skulle bidra till säkrare drift utifrån förmågan till
kompetensförsörjning. Dock skulle det troligen vara värt att överväga att närmare
utreda frågan om hur kompetensförsörjning kan stärkas på ett bredare plan inom
ramen för köksarbete för att öka förmågan till kompetensförsörjning i
verksamheten på lång sikt.
En annan närbelägen aspekt är om det finns möjligheter att skapa tjänster med en
större bredd än dagens uppdelning av arbetsuppgifter? Det är något som
aktualiseras utifrån förutsättningen att kombinationstjänster kan krävas i framför
allt mindre förskolor för att uppfylla heltidsorganisationen. Gränsdragningar
mellan professioner och förvaltningar kan möjligen försvåra detta i praktiken
varför god samverkan förefaller vara nödvändig i frågan. Baserat på resultat i
utredningen förefaller det vara en förutsättning för att resurserna ska tillvaratas
optimalt och att drift på mindre enheter kan bli hållbara. Samtidigt ställer det unika
krav på kandidater vid rekrytering då de skulle behöva klara arbetsmoment som
inte är rimligt att kräva inom ramen för en tjänst vare sig om man är utbildad kock
eller förskollärare.
I resultatet framkommer att nya och upprustade köksanläggningar har möjlighet
att erbjuda ny maskinell utrustning, nya tillagningsmetoder och nya driftformer.
Dessa faktorer ställer också krav på kompetens och erfarenhet för att klara att
leverera måltider av hög kvalitet. Genom investeringar som går i den riktningen
skulle det möjligen kunna bidra till att locka till sig kompetens genom att kunna
erbjuda moderna arbetsplatser som erbjuder arbetsuppgifter som driver utveckling
i en verksamhet med högt ställda mål.
I resultatet kan det skönjas att det verkar finnas ett behov av att utvärdera flera
kvalitetsfaktorer för att få en tydligare helhetsbild av förbättringsområden. Ett
exempel är strukturen för måltidsarbetet i äldreomsorgen där det framkommer att
kostverksamheten i huvudsak tillhandahåller lunch och kvällsmål på
boendeavdelningarna. Utifrån omnämnda kvalitetsfaktorer som Livsmedelsverket
särskilt lyfter fram om måltider under dygnets alla timmar för att minska nattfastan
och även projekt som nollvision undernäring för äldre förefaller det behöva göras
ett kvalitetslyft för att ha en chans att ligga i framkant (2018).
En sammanvägning av resultatet indikerar på att driftstrukturen behöver
efterspegla målsättningen att ligga i framkant. Det kräver mod att staka ut
riktningen och ta beslut men läget som Älmhults kommun står mitt uppe i är också
en unik situation och möjlighet. Resultatet i utredningen pekar på att det finns nya
driftformer som skulle bidra till ökad kvalitet, bättre måltidsupplevelser och en
effektivare och ändamålsenlig kostverksamhet där resurser kan tillvaratas och
används avsevärt mer effektivt. Resultatet visar att det idag efterfrågas nytänkande
och innovation i offentliga måltidsverksamheter med målsättningen ligga i
framkant inom branschområdet. Det bästa läget är nu.

Slutsatser och rekommendation
I denna utredning var syftet att kartlägga renoveringsbehov i kök och bedöma
investeringsbehovet samt att utifrån en helhetssyn utvärdera och se över
organisering, rutiner och kostnader för att kostverksamheten ska nå en budget i
balans. Resultatet visar att ett omfattande renoveringsbehov föreligger i flera
köksanläggningar och investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt
investeringsalternativ ett. Utöver detta tillkommer redan beslutade investeringar
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avseende nyanläggning av köken Paradisskolans tillagningskök och Linnéskolans
nya tillagningskök vilka omfattar cirka 65 000 tkr.
En viktig slutsats är att resultatet indikerar att det finns flera möjligheter till att
effektivisera kostverksamheten för en god ekonomi, uppnå högre måltidskvalitet,
ökad kompetens, och goda förutsättningar för säkra måltider samt
hållbarhetsfaktorer.
En viktig slutsats är att ett primärt fokus på kvalitetsfaktorer och
kompetensförsörjning förefaller vara avgörande för att kostverksamheten ska ha
en förutsättning att ligga i framkant bland offentliga måltidsverksamheter i
framtiden.
Utifrån de sammanlagda resultaten i denna utredning kan slutsatsen dras att det är
flera strukturella förändringar i driftmodellen som verkar krävas för att
investeringar på bästa sätt ska kunna tillvaratas. En av de viktigaste
strukturförändringarna förefaller vara en omställning från matdistribution av varm
matlåda varje dag till matdistribution av kyld matlåda med veckoleverans. En
annan förändring är att ställa om några mindre tillagningskök till mottagningsoch serveringskök och att centralisera utskicken till dessa till ett fåtal
tillagningskök för att uppnå största samordningseffekterna.
Baserat på resultatet i denna utredning är förslaget till beslut att anta
investeringsalternativ 1.

Implikationer
Vidare utredning är nödvändigt för att komma fram till en optimal och
kostnadseffektiv logistiklösning avseende veckovis distribution av matlådor som
är kylda. Det har inte rymts inom ramen för denna utredning att utvärdera ett
alternativ till hemtjänstens omfattande insats på 123 timmar per vecka.
Vidare utvärdering av drifteffekter krävs för att få en detaljerad helhetsbild på
driftkostnader så som transporter av måltider mellan tillagningskök och
serveringskök. Dessutom krävs en mer detaljerad översyn av bemanningsbehov
beträffande enheterna Ryfors skola, Elmeskolans och Paradisskolan när
utbildningsnämnden fattat beslut.
Det är troligen värt att överväga att närmare utreda frågan om hur
kompetensförsörjning kan stärkas på ett bredare plan inom ramen för köksarbete
för att öka förmågan till kompetensförsörjning i verksamheten på lång sikt.
Det skulle vara värt att titta närmare på hur en hållbar drift kan utformas och
uppnås i de minsta förskolorna i ytterområdena. Det är rimligt att anta att de små
förskolorna är kostsamma att driva för alla berörda verksamheter.

Reservation att mindre justeringar kan ske fram till budgetdialog 21-04-20.
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Sammanträdesprotokoll
2020-04-28

Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 40 Motion om förebyggande skador orsakade av
vildsvin
Ärendenummer TN 2019/28

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdatera och utforma en ny kostpolicy som
inbegriper en tydligare miljö- och klimatsmart utgångspunkt enligt nationella
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen. Ny policy föreslås antas
under 2021.
2. Tekniska nämnden beslutar att i samband med nästa upphandling utvärdera
möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna variera med viltkött vid
måltidsservering och matsedlarnas utformning.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

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

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande förebyggande av skador
orsakat av vildsvin där ett av fyra förslag avser att utreda möjligheten att tillaga
och servera viltkött i kommunens kök. Förvaltningen ställer sig positiv till att
utreda frågan inom ramen för utformning av en ny måltidspolicy som inbegriper
en tydlig miljö- och klimatsmart utgångspunkt samt utreda möjligheten att
inköpa viltkött för att bredda utbudet av animalier vid nästa
livsmedelsupphandling.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-13
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-04-28

Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-04-09
Teknisk förvaltningen
Emelie Lindholm
emelie.lindholm@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse - Utlåtande om upplåtelse av
offentlig plats på Köpmantorget
Ärendenummer TN 2021/44

Sammanfattning av ärendet
I tekniska nämnden 2019-03-26 beslutades att matvagnar får placeras på torget
under förutsättning att de flyttas dagligen.
En förfrågan om utplacering av en glasskiosk har inkommit från Ingemar
Ljungkvist som driver Möckelsnäs Trädgård & Kulturcentrum.
Detta ärende skiljer sig från övriga matvagnar i och med att denna kiosk ej är
mobil utan står utplacerad under hela upplåtelseperioden, även kvälls- och
nattetid.
Tekniska förvaltningen anser att Köpmantorget är den mest lämpliga placeringen
för en icke-mobil kioskverksamhet då matvagnar tidigare varit placerade på ytan
och därför finns el att tillgå.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26.
 Bilaga 1, bilder.

Ärendeberedning
Kiosken är ej mobil utan önskas placeras ut i början av upplåtelseperioden för att
sedan hämtas in när upplåtelseperioden är över. Sökande önskar placera ut
kiosken i juni och vara verksam under högsommaren.
Då matvagnar som placeras på torget ska vara flyttbara enligt tidigare beslut i
tekniska nämnden och övriga matvagnar på torget har rättat sig efter dessa
förutsättningar rekommenderar tekniska förvaltningen att glasskiosken inte
placeras på torget.
Tekniska förvaltningen anser att Köpmantorget är den mest lämpliga placeringen
för en icke-mobil glasskiosk. På torgytan på Köpmantunnelns östra sida har
matvagnar tidigare varit placerade och därför finns el att tillgå. Flödet som
passerar torgytan är relativt stort och ytan är redan i dagsläget möblerad med
bänkar. Att ytan är väl avskild från torget gör det också enklare att särskilja
denna icke-mobila verksamhet från övriga mobila matvagnar som står placerade
på torget.
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Tjänsteskrivelse
2021-04-09

2(2)

Under hösten 2018 kompletterades plan-och bygglagen (PBL 2010:900 9 kap. 3
§) med beslut om undantag för ekonomibyggnader m.m.
Utdrag ur PBL:
3 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden
1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
2. placeras på platsen högst tre månader,
3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.
Detta lagrum möjliggör uppställning av mindre byggnad under en kortare period.
Om även Köpmantorget används för att bedriva försäljning av mat bör det
förtydligas att tekniska förvaltningen endast kan tillhandahålla 2 platser på grund
av begränsad elkapacitet samt att byggnaderna som placeras på dessa platser ska
vara förenliga med Plan- och bygglagens undantag för ekonomibyggnader.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att den icke mobila glasskiosken får placeras på
Köpmantorget.
2. Tekniska nämnden beslutar att taxan för matvagnar även gäller för
glasskiosken.

Emelie Lindholm

Anders Nyberg

Gatuingenjör

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska förvaltningen
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”Glasskiosken, mellan 10‐12 kvadratmeter, nästan ny och fullt inredd med glassmaskiner.
Vi kommer att servera närproducerad och ekologisk glass från Björketorps gård i
Johannishus, Blekinge.”

122

123

Tjänsteskrivelse
2021-04-13
Tekniska förvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om revidering av
delegeringsordning
Ärendenummer TN 2021/48

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av
kommunfullmäktige genom reglemente. Tekniska nämnden kan i sin tur
delegera möjligheten att besluta till tekniska förvaltningen och har gjort så i en
delegeringsordning.
Tekniska förvaltningen föreslår att delegeringsordningen revideras för att
möjliggöra ett effektivare arbetssätt gällande matvagnar i Älmhults tätort.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
 Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-04-13

Ärendeberedning
En utvärdering av matvagnar i älmhults tätort har visat att företagarna tycker det
är lång handläggningstid för att få sitt tillstånd. För att effektivisera processen
föreslår tekniska förvaltningen att delegationen lämnas över till tekniska chefen
istället för presidiet för tekniska nämnden. Besluten om att yttra sig till polisen
kan då tas snabbare.
Tekniska förvaltningen föreslår att delegeringsordningen revideras gällande
matvagnar i enlighet med bilagt förslag där delegationen för presidiet att yttra
sig ändras till att tekniska chefen istället får yttra sig om upplåtelse av
matvagnar.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Fastställa delegeringsordningen daterad 2021-04-13.

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-04-13

Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämndsekreterare
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Tekniska nämnden

Delegeringsordning för tekniska
nämnden
Ärendenummer TN 2020/74

Dokumentinformation
Fastställt av Tekniska nämnden, 2021-02-16 § 21
Gäller från och med 2021-02-16
Implementeras av Tekniska nämnden
Ersätter Delegeringsordning för tekniska nämnden antagen 2020-09-29
Framtaget av Henrik Dahlström, utredare och Matilda Dunfjäll, utredare, reviderad av
Christoffer Mowide, nämndsekreterare
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Delegeringsordning
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet,
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Uppdrag om att besluta i grupper
eller typer av ärenden ges i denna delegeringsordning.
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda.
Kommunfullmäktige har 2019-11-25, § 199 fastställt policy för delegering.
Bestämmelserna i kommunallagen och policyn ligger till grund för denna
delegeringsordnings övergripande struktur.
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och
administreras.
Nämnden har med beaktande av policyn valt att delegera beslutsrätt inom sitt
verksamhetsområde enligt förteckning nedan.

Nämndens rätt att fatta beslut
Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Delegat får (eller ska, se nedan) överlämna delegerat ärende till nämnden för
avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. Även ärenden där
delegat är jävig ska överlämnas till nämnden för beslut (se under rubriken ”Jäv”)
Utöver vad som står i kommunallagen 6 kap 38 § får beslut i ärenden inom
nämndens verksamhetsområde som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt inte fattas av delegat. Sådana ärenden är förbehållna nämnden och ska
alltid överlämnas till denna för avgörande. Oftast handlar det om ärenden som
får stora konsekvenser inom nämndens ansvarsområde eller där politiska
bedömningar är avgörande.

Vidaredelegering
Förvaltningschef får vidaredelegera sin egen av nämnden delegerade
beslutanderätt till annan anställd inom kommunen, dock endast i ärendetyper där
nämnden har angett att detta är tillåtet.
Förvaltningschefens eventuella beslut om vidaredelegering ska dokumenteras
och anmälas till nämnden.

Ersättare för delegat
Är nämndens ordförande förhindrad att fatta delegeringsbeslut träder vice
ordförande automatiskt in i hens ställe.
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Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om
inte annat anges. Om ordinarie delegat (inklusive vikarier och ställföreträdare)
har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om
inget annat anges under respektive punkt.

Jäv
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där hen är
jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till nämnden.
Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en förtroendevald eller en anställd hos
kommunen jävig om
 saken angår delegaten själv eller dennes make, sambo, förälder, barn eller
syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon
närstående,
 hen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som hen själv är knuten
till,
 hen har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
 det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hens opartiskhet i ärendet.

Beslutstyper som inte finns i delegeringsordningen
Det finns huvudsakligen tre skäl till att det inte framgår i delgeringsordningen
vem som får fatta beslut i en viss typ av ärenden:
1. Ärendetypen är inte delegerad från nämnden. I vissa ärendetyper får
nämnden enligt lag – kommunallagen 6 kap. 38 § och viss
speciallagstiftning – inte överlåta åt någon annan att fatta beslut.
Nämnden kan också välja att vissa ärendetyper ska beslutas av nämnden,
trots att de får delegeras.
Huvudregeln är att ärenden som inte tillhör en ärendetyp som är delegerad ska
beslutas av nämnden, men det finns två fall där beslut kan fattas av anställda
utan att nämnden delegerat dem:
2. Ren verkställighet. Beslut som räknas som ren verkställighet är i regel
beslut som ligger inom en anställds dagliga arbete och gäller
verksamhetens inre angelägenheter.
3. Beslut enligt speciallagstiftning – i vissa fall ger olika lagar vissa typer
av anställda rätt att fatta beslut i bestämda ärendetyper.
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Delegering av andra uppgifter än beslutsrätt
I detta dokument finns även uppgifter som i egentlig mening saknar beslutsrätt,
men som ändå bör definieras tydligt, till exempel rätten att underteckna olika
typer av handlingar. Utförandet av dessa delegerade uppgifter ska givetvis
dokumenteras, men behöver inte förtecknas som särskilt beslut förutsatt att det
inte samtidigt är ett delegeringsbeslut.

Anmälan av delegeringsbeslut
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till
nämndens närmast följande ordinarie sammanträde. Detta gäller även de
delegeringsbeslut som fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef.
Delegeringsbesluten måste registreras i protokollet så att individuella beslut
enkelt kan identifieras. Nämnden har inte rätt att i samband med anmälan göra
ändringar i besluten.
I nämndens protokoll skall besluten dokumenteras skriftligt så att följande
framgår
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut

Dokumentering av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår
 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll
 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd
 ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör
återsökning
 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut.
 vem som har fattat beslut med stöd av delegering
 datum för beslut
Vid beslutets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka
personuppgifter som kan framgå av beslutet utan att strida mot EU:s
dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive
system.
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Överklagande
Delegeringsbeslut överklagas enligt samma regler och på samma sätt som
vanliga nämndbeslut.
För beslut som får överklagas enligt förvaltningslagen (myndighetsutövning mot
enskild med mera) eller speciallagstiftning ska skriftligt överklagande vanligen
ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Undantag finns dock – överklagande av tilldelning av kontrakt enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling och andra lagar på upphandlingsområdet
måste i regel göras inom 10 dagar efter tillkännagivande.
För beslut som får överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning) ska
skriftligt överklagande ha inkommit inom tre veckor från att nämndens protokoll
med anmälan om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Definitioner
Inom tekniska förvaltningens verksamheter finns Avdelningschefer:
 Fastighetschef
 Kostchef
 Räddningschef
 VA-chef
Räddningschef i beredskap är ordinarie räddningschef eller den person som
räddningschefen har utsett att vara det. Ett särskilt schema för vem som för
närvarande är räddningschef i beredskap beslutas av räddningschefen. Enligt
denna delegeringsordning har räddningschef i beredskap rätt att fatta vissa beslut
utöver vad som tillkommer räddningsledare enligt lag.
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Delegerade ärendetyper
1. Allmänna ärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

1.1

Besluta i ärenden av så brådskande
karaktär att nämndens beslut inte kan
inväntas.

Ordförande

Kommunallagen
6 kap 39 §

Beror på beslutstyp

1.2

Pröva utlämnande av allmän handling,
vägran att lämna ut allmän handling
och handlings utlämnande med
förbehåll.

Ordförande
Teknisk chef
Nämndsekreterare
Registrator
Kommunjurist

Offentlighetsoch
sekretesslagen
6 kap 3 §

Kammarrätten

Formellt beslut
behöver endast
fattas vid vägran
eller utlämnande
med förbehåll.1
Hänvisning till
lämpligt lagrum ska
alltid anges.

Flera lagrum,
bland annat:

Förvaltningsrätten

Gäller överklagande
enligt förvaltningslagen.

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Gäller inom
respektive nämnds i
reglemente
definierade ansvarsoch verksamhetsområde.

Avdelningschef
1.3

1.4

Pröva att överklagande skett i rätt tid
samt avvisa klagoskrift som har
kommit in för sent till
beslutsmyndigheten.

Ordförande
Teknisk chef
Nämndsekreterare
Registrator

Ge fullmakt åt ombud att föra
Ordförande
kommunens talan inför domstol, andra Teknisk chef
myndigheter och rättsinstanser.

Förvaltningslagen 45 §
Kommunallagen
6 kap 15 §

Anmärkning

När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har
vården om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva om
handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin helhet –
inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som har begärt
ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt beslut och att
ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut fattas av
myndigheten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande begär det.
Vid sådan begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer bör ges
beslutsrätt.
1

För handlingar som omfattas av försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 15 kap
2 § finns ett särskilt diarium med begränsad tillgång. Prövning av utlämnande av sådan handling
ska i första hand göras av den person som både är behörig att ta del av handlingens innehåll och
kan bedöma sakinnehållet. Själva beslutet kan dock vid behov fattas av annan delegat.
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Ärendegrupp
1.5

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

Yttrande, remissvar och
framställningar angående
a) remisser från polis med flera i
räddningstjänstfrågor.

8(19)

a) Räddningschef
Brandingenjör

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Anmärkning
Får vidaredelegeras
Yttranden till
fullmäktige får inte
delegeras.

b) bygglov och fastighetsbildning med b) Teknisk chef
mera i anslutning till kommunens
mark
c) bygglov och fastighetsbildning med c) Teknisk chef
mera som berör kommunala VAVA-ingenjör
anläggningar.
d)Administratör
d) ärenden om anordnande av offentlig
projekt- och
tillställning och sammankomst.
planeringsfunktionen

e) Granneyttrande enligt plan- och
bygglagen (PBL) där kommunen är
granne i form av markägare
f) Granneyttrande enligt PBL där
kommunen är sakägare
g) Granneyttrande enligt Miljöbalken
där kommunen är granne i form av
markägare

e) Teknisk chef

f) Teknisk chef

g) Teknisk chef

h) Granneyttrande enligt Miljöbalken
där kommunen är sakägare

h) Teknisk chef

i) Yttrande till annan myndighet som
granne

i) Teknisk chef

j) Ansökan/anmälan om
j) VA-ingenjör
värmepumpar, miljöfarlig verksamhet,
vattenverksamhet, åtgärder inom
vattenskyddsområden med mera enligt
miljöbalken
k) Begäran om yttrande från till
polisen gällande upplåtelse av
offentlig plats. för särskilda ändamål.

k)
Administratör
projekt- och
planeringsfunktionen
VA-chef
VA-ingenjör
Räddningschef
Brandingenjör
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Ärendegrupp
l) Yttrande om transportdispens för
transport som kör genom flera
kommuner
1.6

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

Anmärkning

l)
Gatuingenjör/utredni
ngsingenjör

Teckna avtal avseende
a) parkeringsköp

9(19)

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

a) Teknisk chef

b) insamlings- och återvinningssystem b) Teknisk chef
för avfall (med materialbolag).
1.7

Omprövning/rättelse av
delegeringsbeslut.

Delegat som fattat
ursprungsbeslutet

Förvaltningslagen §§ 36–39

Beror på beslutstyp

1.8

Rättelse av skrivfel.

Ordförande

Förvaltningslagen § 36

Kan inte
överklagas

Fler avtalstyper
finns delegerade
under respektive
sakområde, se
avsnitt 4 och 6–.

Gäller i första hand
skrivfel i protokoll
eller i av nämnd
fastställt dokument.
Bestämmelsen
gäller endast beslut
som kan överklagas
genom
förvaltningsbesvär.
Rättelse av
delegerings-beslut
görs vid behov av
delegat enligt 1.8.

1.9

Överklaga beslut från domstol eller
annan myndighet.

Ordförande

Flera

Beror på beslutstyp Gäller inom
respektive nämnds i
reglemente
definierade ansvarsoch verksamhetsområde.
Yttranden avseende
ett överklagat beslut
som fattats av
nämnden i dess
helhet eller
fullmäktige ska
beslutas av
nämnden. Punkt 1.1
i denna delegeringsordning är dock
tillämplig.

1.10

Göra framställningar och utfärda
skrivelser i nämndens namn.

Ordförande

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)
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Ärendegrupp

Delegat

1.11

Teknisk chef

Organisationsförändring inom
förvaltning.

10(19)

Lagrum m.m. Överklagan
Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Anmärkning
Större organisationsförändringar inom
förvaltning ska
godkännas av
respektive nämnd.
Förändringar som
berör flera
förvaltningar
beslutas av
kommunstyrelsen.
Större och
genomgripande
förändringar av
förvaltningsorganisationen ska
alltid godkännas av
fullmäktige.

1.12

Utse dataskyddsombud

Teknisk chef

Dataskyddsförordningen,
artikel 37

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

1.13

Godkänna personuppgiftsbiträdesavtal Teknisk chef
Avdelningschef

Dataskyddsförordningen,
artikel 28

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Avdelningschefens
delegering gäller
respektive
verksamhets-område

1.14

Godkänna förtroendevaldas
Ordförande
deltagande i kurser och konferenser på
nämndens bekostnad, samt och
kostnader i samband med detta.

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Generella regler om
ersättningar till
förtroendevalda
regleras i särskilt
reglemente

1.15

Besluta om (och godkänna kostnader
för) uppvaktningar med mera.

Ordförande

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövnin
g)

Utöver vad som
finns fastställt i
kommunens
styrdokument

1.16

Besluta om att skicka ärenden på
remiss till nämnder, andra
myndigheter med flera intressenter.

Ordförande

1.17

Ge uppdrag och instruktioner till
förvaltningen, i den utsträckning
reglementet medger detta.

Presidiet

1.18

Revidera gallringstider i tekniska
nämndens dokumenthanteringsplan

Teknisk chef

Arkivlag § 10

Nämndsekreterare
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2. Ekonomiska ärenden
Ärendegrupp

Delegat

2.1

Ordförande
Teknisk chef

Utse beslutsattestanter med ersättare.

Lagrum m.m

Överklagan

Anmärkning

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Nämnden beslutar
om attesträtt för
ordförande.
Ordföranden
beslutar om attesträtt
för förvaltningschef.

2.2

Godkänna överenskommelse om
reglering av skador då ersättningen
inte överstiger ett prisbasbelopp.

2.3

Godkänna överenskommelse om
reglering av skador i VA-ärenden då
ersättningen inte överstiger

Teknisk chef

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Gäller ej VAärenden, se punkt
2.3.

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

a) Fem prisbasbelopp

a) VA-chef

b) Tio prisbasbelopp

b) Teknisk chef

3. Personalärenden
Ärendegrupp

Delegat

3.1

Inrättande av ny tjänst inom
budgetram.

Teknisk chef

3.2

Besluta om anställning av

3.3

3.4

Lagrum m.m. Överklagan

a) Avdelningschef

a) Teknisk chef

b) Andra anställda

b) Närmast
överordnad chef

Fördela2 arbetsuppgifter avseende
arbetsmiljö och brandskydd till

Anmärkning

AFS 2001:1, 6 §3

a) Förvaltningschef

a) Ordförande

b) Annan chef

b) Närmast
överordnad chef

a) Samråd och förhandlingar på
nämndens vägnar vad gäller 11–14
§§ och 38 § i lagen om
medbestämmande i arbetslivet.

Teknisk chef
Fastighetschef
Kostchef
Räddningschef
VA-chef
Produktionschef

Beslut enligt denna
punkt avser i första
hand att för
arbetsgivarens
räkning träffa
överenskommelser
och avtal i samband
med förhandlingar
och samråd.

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl
redovisas som delegeringsbeslut.
3Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
2
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3.5

Besluta om entledigande med
ålderspension.

HR-chef

3.6

Besluta om avslut med förmåner
utöver lag eller avtal.

Teknisk chef

Beslut fattas i
samråd med HRchef.

3.7

Besluta om disciplinpåföljd,
uppsägning, avsked.

Teknisk chef

Beslut fattas i
samråd med HRchef.
Kommunchefen
fattar beslut som rör
teknisk chef, vid
fråga om avsked
efter dialog med
presidiet i nämnden.

3.8

Besluta om förmåner vid
tjänstledighet som inte är lag- eller
avtalsreglerad.

Teknisk chef

Beslut fattas i
samråd med HRchef.
Kommunchefen
fattar beslut som rör
teknisk chef

3.9

Besluta om förmåner vid fritidsstudier. Teknisk chef

Riktlinjer finns.

4. Upphandlings- och försäljningsärenden
LOU = Lag om offentlig upphandling
LUF = Lag om upphandling inom försörjningssektorerna
Ärendegrupp
4.1

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

Godkänna förfrågningsunderlag för
Presidiet
belopp överstigande 50 prisbasbelopp
som inte beslutats i upphandlingsplan.

Anmärkning
Huvudsakligen i
brådskande fall –
besluten bör i normala
fall fattas av nämnden.
Godkännande av
förfrågningsunderlag
för värden upp till 50
basbelopp anses som
verkställighet.
Förfrågningsunderlag
för ramavtal som
omfattar flera nämnder
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott
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Direktupphandling för värde över
100 000 kr per inköpstyp och
kalenderår, samt rätt att teckna avtal
för sådan.

Teknisk chef

13(19)
Inköps- och
upphandlingsrutiner,
LOU, LUF och
gällande styrsystem
ska följas.
Övre tillåtna gränsen
för direktupphandling
är 28 procent av
beslutat tröskelvärde.
Direktupphandling för
värden mindre än
100 000 kr anses som
verkställighet.

4.3

Tilldelningsbeslut inom ramen för
budget för respektive upphandling

Teknisk chef
Upphandlingssamordnare
Upphandlare

4.4

Teckna avtal vid upphandling över
direktupphandlingsgränsen

Teknisk chef

LOU 16 kap 1 §,
med flera

Förvaltningsrätten Fristen för
överklagande
(avtalsspärr) är
vanligen 10 dagar från
fattat beslut.
Inköps- och
upphandlingsrutiner,
LOU, LUF och
gällande styrsystem
ska följas.
Uppdraget att
underteckna avtal
följer normalt
beslutsrätten för
delegeringsbeslut. Om
avtalet undertecknas
av annan person än
den som fattat beslutet
ska detta
dokumenteras. Se även
avsnitt 10 i detta
dokument.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente
definierade
ansvarsområde
beslutas i första hand
av förvaltningschef.
Avtal som nyttjas av
flera nämnder skrivs
tecknas via delegering
från kommunstyrelsen
och beslutas av
kommunchef.

4.5

Teckna övriga leverantörsavtal

Teknisk chef

4.6

Utse personer som får föra nämndens
talan vid överprövningsärenden
gällande LOU.

Teknisk chef

Gäller utöver det som
betraktas som
verkställighet.
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5. Beredskaps- och räddningstjänstärenden
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

5.1

Genomföra tillsyn med rätt till tillRäddningschef
träde samt de handlingar och uppTillsynsförättare
lysningar som erfordras för till-synens
genomförande samt meddela
föreläggande och förbud i enlighet
med lag om skydd mot olyckor 5 kap
1–2 §§ samt lag om brandfarliga och
explosiva varor 21–25 §§ och därtill
hörande förordningar och föreskrifter.

Länsstyrelsen

5.2

Besluta om förbud helt eller delvis
mot eldning utomhus samt liknande
åtgärder mot brand.

Räddningschef i
beredskap

Förordning om
Länsstyrelsen
skydd mot
olyckor 2 kap 7 §

5.3

Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall.

Räddningschef
Tillsynsförättare

Förordning om
skydd mot
olyckor
3 kap 1 § 2 st

5.4

Utfärda tillstånd, besluta om nya eller
ändrade villkor för tillstånd, återkalla
tillstånd samt avsyna och utfärda
drifttillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor 16–
20 §§ med tillhörande förordningar
och föreskrifter.

Räddningschef
Tillsynsförättare

5.5

Medge tillstånd till rengöring av fasta
förbränningsanordningar
(egensotning).

Räddningschef

Lag om skydd
mot olyckor
3 kap 4 § 2 st

5.6

Föreläggande och förbud (inte vite) i
samband med brandskyddskontroll
eller verkställande av åtgärd på den
försumliges bekostnad.

Skorstensfejarmästare,
enligt avtal

Lag om skydd
mot olyckor
5 kap 2 §

5.7

Ansvara initialt för de åtgärder som
måste vidtas på grund av uppstådd
krissituation till dess kommunens
krisorganisation har etablerats (se
krisplan för Älmhults kommun).

Räddningschef i
beredskap

Anmärkning
Gäller ej kommunens
egna byggnader och
anläggningar.

Länsstyrelsen

Gäller ej kommunens
egna byggnader och
anläggningar.

Länsstyrelsen

Gäller ej kommunens
egna byggnader och
anläggningar.

Länsstyrelsen

Gäller ej kommunens
egna byggnader och
anläggningar.
Gäller ej kommunens
egna byggnader och
anläggningar.

6. Mark-och fastighetsärenden4
Ärendegrupp

Delegat

6.1

Teknisk chef

Besluta om köp, försäljning, byte,
gåva, fastighetsreglering, av fastighet
eller fastighetsdel där värdet i varje
enskilt fall är under 50 prisbasbelopp.

Lagrum m.m. Överklagan

Anmärkning

Fastighetschef

VA-chefens och gatuingenjör/utredningsingenjöreras beslutsrätt gäller allmän platsmark.
Fastighetschefens beslutsrätt gäller lokaler eller fastigheter avsedda för lokaler.
4
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Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till
förmån för eller som belastar
kommunens fastigheter.
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Teknisk chef
VA-chef
Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör

6.3

6.4

6.5

Utarrendera, uthyra eller på annat sätt
upplåta fastighet som tillhör
kommunen, varvid upplåtelserna inte
får stå i strid med
internhyressystemet.

Teknisk chef

Arrendera, hyra eller på annat sätt
tillförsäkra kommunen behovet av
fastigheter och lokaler, varvid
tillförsäkran inte får stå i strid med
internhyressystemet.

Teknisk chef

Utse ombud för entreprenader.

Teknisk chef

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör
VA-chef

Gatuingenjör/Utre
dningsingenjör
VA-chef

7. Ärenden avseende gator, vägar och trafik
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

7.1

Lokala trafikföreskrifter

Gatuingenjör/utred Trafikförordning
ningsingenjör
10 kap 3 §

7.2

Tillfälliga trafikföreskrifter med
Gatuingenjör
särskilda trafikregler för väg eller viss /utredningsingenjö
vägsträcka
r

Trafikförordning
10 kap 3 §

Länsstyrelsen

7.3

Besluta om förbud eller inskränkning
av trafik med motordrivna fordon på
enskilda vägar utan statsbidrag inom
kommunens fastigheter.

Trafikförordning
10 kap 10 §

Länsstyrelsen

Produktionschef

Länsstyrelsen

7.4

Undantag från föreskrift som
meddelats med stöd av
trafikförordningen

Gatuingenjör/utred Trafikförordning
ningsingenjör
13 kap 3 §

Länsstyrelsen

7.5

Övriga frågor av tillfällig natur som
avses i lag om nämnder för vissa
trafikfrågor.

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör

Beroende på ärende

7.6

Flyttning av fordon enligt lagen om
flyttning av fordon i vissa fall.

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör

Får inte överklagas

7.7

Meddela föreskrifter för vägarbete
och liknande arbete.

Gatuingenjör/utred Trafikförordning
ningsingenjör
10 kap 14 §

Länsstyrelsen

7.8

Granska trafikanordningsplaner enligt Gatuingenjör/utred
av kommunfullmäktige fastställd
ningsingenjör
”Handbok Arbete på väg”

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

7.9

Förordna parkeringsvakter att sköta
parkeringsövervakning på offentlig
yta och gatuutrymme

Förvaltningsrätten
(laglighetsprövning)

Lag om
kommunal
Gatuingenjör/utred
parkeringsningsingenjör
övervakning
m.m. § 6
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7.10

Beslut om parkeringstillstånd för
rörelse-hindrade

Trafikförordning
13 kap 8 §

Teknisk chef

7.11

Tillstånd att disponera vägar med
mera för motortävling

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör

7.12

Yttra sig om upplåtelse av offentlig
plats för tillfälliga och permanenta
matvagnar i Älmhults tätort.

PresidietTeknisk
chef

7.13

Besluta om tillstånd för grävning i
allmän mark

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör

7.14

Besluta om bidrag till enskild
väghållning (underhållsbidrag).

7.15

16(19)
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är
tillståndsmyndighet
för själva tävlingen.
Enligt fastställd taxa
.

Enligt prislista
Enligt fastställda
normer.

Gatuingenjör/utred
ningsingenjör

Besluta om transportdispens för
transport som endast förekommer
inom kommunen

Trafikförordning
en 13 kap. 3 §.

Länsstyrelsen

8. Renhållning
Ärendegrupp

Delegat

Lagrum
m.m.

Överklagan

8.1

Besluta om avslag för ansökan om
delning av fyrfacksabonnemang.

Teknisk chef

Miljöbalken 15
kap. 38-39, 41
§§.
Avfallsförordni
ngen 74-75 §§

Tekniska nämnden i
Älmhult

8.2

Besluta om avslag för ansökan om
uppehåll i sophämtning.

Teknisk chef

Miljöbalken 15
kap. 38-39, 41
§§.
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§

Tekniska nämnden i
Älmhult

8.3

Besluta om avslag för ansökan om
utsträckt hämtningsintervall.

Teknisk chef

Miljöbalken 15
kap. 38-39, 41
§§.
Avfallsförordnin
gen 74-75 §§

Tekniska nämnden i
Älmhult

Ärendegrupp

Delegat

Lagrum m.m. Överklagan

9.1

Teknisk chef

Anmärkning

9. Övriga ärenden
Utarrendera jakt.

Anmärkning
Taxa, rutin och policy
(skogspolicy) finns.
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9.3
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Fördela arbetsuppgifter5 avseende
elsäkerhet (eldriftansvarig) till
a) Avdelningschef

a) Teknisk chef

b) Annan anställd

b) Närmast
överordnad chef

Utse föreståndare för
biogasanläggning, och eventuell
ställföreträdare för föreståndaren.

Teknisk chef

Lag om
brandfarliga eller
explosiva varor,
9§

Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl
redovisas som delegeringsbeslut.
5

142

Delegeringsordning
2020-09-10

18(19)

10. Delegerade uppgifter utöver beslutsrätt, undertecknande och kontrasignering av
handlingar med mera (ej delegering enligt kommunallagen)
Rätten att underteckna handlingar enligt nedanstående förteckning jämställs med rätten att teckna
kommunens firma på respektive handlingstyper.6
Uppdrag/uppgift

Utförare/undertecknare

10.1

Anders Nyberg, teknisk chef

Underteckna avtal gällande
upphandling enligt antagen
inköps- och upphandlingspolicy

Ylva Thomander,
upphandlingschef
Heike Philipsson, upphandlare
Veronica Bertilsson,
upphandlare

Handlingar
kontrasigneras
(vid behov) av

Anmärkning

Uppdraget att
underteckna avtal följer
normalt beslutsrätten för
delegeringsbeslut. Om
avtalet av något skäl
undertecknas av annan
person än den som fattat
beslutet ska detta
dokumenteras.
Avtal inom respektive
nämnds i reglemente
definierade ansvars- och
verksamhetsområde
skrivs i första hand
under av
förvaltningschef.
Upphandlingssamordnare och
upphandlare skriver
huvudsakligen under
avtal som nyttjas av
flera nämnder.

10.2

Underteckna delegeringsbeslut
och andra handlingar i ärenden
där beslutsrätten delegerats till
enskild delegat

Respektive delegat enligt
delegeringsordning i avsnitt 1–4

10.3

Underteckna avtal,
ansökningshandlingar,
fullmakter och andra handlingar
inom ramen för ren
verkställighet

Utifrån respektive
tjänstebeskrivning

Dokumenteras och
hanteras i enlighet med
gällande
dokumenthanteringsplan

Ibland efterfrågas i samband med att avtal, ansökningar och enklare fullmakter ska
undertecknas bevis på vem som tecknar kommunens firma. Om detta kan följande sägas.
6

Firmatecknare är en civilrättslig term. Den används beträffande personer som utsetts av styrelsen
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen
och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen.
Vem som företräder en kommun i till exempel avtalsrättsliga sammanhang avgörs i stället av
kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning.
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Underteckna handlingar som inte Roland Johansson, ordförande
ryms i uppräkningen ovan för
eller, vid förfall för honom:
tekniska nämndens räkning.
Helen Bengtsson,
vice ordförande

19(19)

Anders Nyberg, teknisk
chef

Till exempel avtal eller
yttranden

eller, vid förfall för
honom
Lars Nilsson,
räddningschef

10.5

Ta emot och kvittera
värdeförsändelser för tekniska
nämndens räkning

Roland Johansson, ordförande

Två i förening

Anders Nyberg, teknisk chef
Christoffer Mowide,
nämndsekreterare
Anette Andersson, administratör
Catarina Håkansson,
handläggare

10.6
10.7

Ta emot delgivning på tekniska
nämndens vägnar.

Roland Johansson, ordförande

Infrastrukturförvaltare för
kommunens sidospår och
spårverksamhet.

Anders Nyberg, teknisk chef

Anders Nyberg, teknisk chef
Ted Marthell, driftchef
produktionsavdelning
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Var och en för sig

Ordförandeskrivelse
2021-04-01

1(2)

Tekniska nämnden
Roland Johansson
tekniska@almhult.se

Ordförandeskrivelse om uppdrag om cykelpassage
under väg 23
Ärendenummer TN 2021/40

Sammanfattning av ärendet
Det sista halvåret har jag motionerat mycket med olika cykelrundor i den trakt
jag bor. Jag har då dagligen passerat väg 23 på cykelvägen vid golfbanan i
Älmhult. Denna cykelväg går rakt över väg 23 där hastigheten för bilar är 100
km. Bilarna som kommer kör här väldigt fort och många gånger med än högre
hastighet.
Jag vill härmed ge förvaltningen nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
bygga en passage under väg 23. Undersöka kostnader och tillstånd för att
genomföra detta. Samtidigt kan förvaltningen titta på som ett alternativ göra en
cykelväg utmed väg 23 fram till den tunnel som finns i jämnhög med IKEA
Varuhus.
Under de senaste åren har det byggts en hel del nya villor i trakten andra sidan
väg 23 mot Tingsrydshållet. De föräldrar som har barn kan omöjligen våga
skicka dem på den cykelväg som finns.
Om möjligt bör utredningen vara klar under första halvåret 2021.
Det är också mycket viktigt att Älmhults Kommun lämnar in detta i den
Länstransportsplan som är på gång i mitten av april månad 2021.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Ordförandeskrivelse daterad 2021-04-01

Förslag till beslut
 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda en säker cykelpassage under
väg 23. Uppdraget ska återredovisas senast 2021-08-30.
 Skicka förslaget till kommunstyrelsen för kännedom.

Roland Johansson
Tekniska nämndens ordförande
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden
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2021-01-29

1(3)

Tekniska nämnden

Förslag/utkast

Verksamhetsplan för
dataskyddsarbete inom tekniska
nämndens verksamhetsområde
Ärendenummer TN 2020/101

Dokumentinformation
Fastställt av Tekniska nämnden, 2021-03-16 ev referens (ex §)
Gäller från och med 2021-03-16
Implementeras av Tekniska förvaltningen
Framtaget av Christoffer Mowide, nämndsekreterare
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Bakgrund
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun har beslutat vilket ansvar som åligger
respektive personuppgiftsansvarig i kommunen1. Tekniska nämnden är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområden.

Organisation
Förvaltningschef ansvarar för att det finns en organisation för nämndens arbete
med dataskyddsfrågor och att det finns en utsedd handläggare för arbetet inom
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens instruktioner. I övrigt avgör
förvaltningschefen vilken organisation som är nödvändig.
Organisationen för dataskydd inom förvaltningen förväntas arbeta aktivt med
dataskyddsarbetet.

Prioriteringar
Följande uppgifter ska prioriteras gällande dataskyddsarbetet:









Registerförteckningen för personuppgiftsbehandlingar
o En komplett registerförteckning krävs för att nämnden ska känna
till omfattningen av behandlingarna som sker inom nämndens
verksamhetsområden
Upprättande och uppföljning av personuppgiftsbiträdesavtal
Ändamålsenliga rutiner
o Bland annat för hantering av begäran om registerutdrag och
informationshantering inom förvaltningen.
Informationshanteringsplan med klassning av system i samråd med
kommunledningsförvaltningen
Systemplaner för IT-system i samråd med kommunledningsförvaltningen
Utbildning om dataskyddsförordningen för förvaltningens medarbetare
som arbetar med behandling av personuppgifter
Om nämnden saknar dataskyddsombud omgående föreslå nämnden ett
nytt dataskyddsombud och efter nämndens beslut anmäla det nya
ombudet till integritetsskyddsmyndigheten

Uppföljning
Registerförteckningen ska aktualiseras minst en gång per år eller vid
förändringar av tekniska nämndens ansvarsområde.
Rutinen för hantering av begäran om registerutdrag ska aktualiseras i enlighet
med gällande rutiner för styrdokument inom förvaltningen.
Informationshanteringsplanen ska aktualiseras minst vartannat år eller vid
förändringar av tekniska nämndens ansvarsområde.
Utöver ovanstående uppföljningar förväntas tekniska förvaltningen också göra
nödvändiga uppföljningar av dataskyddsarbetet som krävs för att upprätthålla en
ändamålsenlig hantering av dataskyddet.

1

Kommunstyrelsen 2017-10-10, § 171
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Tekniska nämnden

Förteckning över delegeringsbeslut för samtliga delegater

Delegation1

Delegat

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

4.2

Anders Nyberg

Direktupphandling avseende
konsultuppdrag för överlämning av
arbetsuppgifter inom mark- och
exploateringsprojekt skrivs med Conwido
AB under 12 månader fr o m 2020-12-04

2020-12-04

6.3

Anders Nyberg

Nyttjanderättsavtal del av Älmhult 3:1 och
del av Froafälle 2:1 skrivs med Älmhults
Discgolfklubb

2021-01-25

-

Avtalspärm “Föreningar”I
närarkiv

7.10

Anders Nyberg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Avslag Lars Nilsson

2021-01-29

470109-2779

Personakt arkivet plan 2
Diarium ”PR-kort”

Internt
Diarienummer2

Förvaras3
Avtalspärm ”upphandling” i
närarkiv

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.
1
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Delegation1

Delegat

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

1.5 a

Åsa Andersson

Remissvar avseende
brandskyddsbeskrivning för tillbyggnad av
Diö Skola, Diö 1:11.

2021-02-01

2021-000004

Daedalos

5.1

Åsa Andersson

Genomförd tillsyn enligt LSO (Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor) på
Återbruket.

2021-02-02

2021-000008

Daedalos

7.13

Emelie Lindholm

Grävtillstånd
Transtema Network Services
Plats: Norra Ringvägen
Tidpunkt: 2021-04-01--2021-04-20
Arbete: Längsgående schakt för utbyggnad
av Skanovas fibernät

2021-02-11

GT2021:011

Pärm utredningsingenjör

7.14

Anders Nyberg

2021-02-17

5

Delegeringspärm teknisk chef

1.5 a

Åsa Andersson

Ansökan om bidrag för privat utfartsväg
sökande: Edwin van der Horst
Fastighet: Hormeshult 2:9, Virestad
Ansökan beviljas för 950 meter väg fr o m
år 2021-tills vidare
Yttrande avseende detaljplan för
Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)
(granskningshandling).

2021-02-18

2020-000057

Daedalos

7.12

Anette Andersson

Yttrande upplåtelse offentlig plats –
Uppställning av insamlingskärl för textilier
Emmaus Åkvarn
Plats: Åbogatan Diö, Växjövägen Liatorp,
Virestadsvägen Eneryda, Bankvägen
Delary, Bredingevägen Pjätteryd,

2021-02-19

ÖVR2021:002

Pärm administratör
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Delegation1

Delegat

3(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Fiskevägen Älmhult, Svanabodavägen
Älmhult, Eriksgatan Älmhult, Elmiers väg
Älmhult, Snapphanevägen Älmhult
Tidpunkt: 2021-02-15--2023-02-14
1.5 a

Åsa Andersson

Yttrande avseende detaljplan för Lejonet 7
(samrådshandling).

2021-02-22

2021-000002

Daedalos

1.5 a

Åsa Andersson

Remissvar avseende
brandskyddsbeskrivning för
hyresgästanpassning av lokal, Möckelsnäs
1:16.

2021-02-23

2021-000021

Daedalos

3.2

Ted Marthell

Anställning av arbetsledare gata/rörnät
Johannes Svensson

2021-02-24

730420-4097

Personalsystem

5.4

Åsa Andersson

Återkallelse av tillstånd enligt LBE (Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor) tillhörande Mekonomen BilLivet
Älmhult AB.

2021-02-24

2021-000019

Daedalos

5.4

Åsa Andersson

Återkallelse av tillstånd enligt LBE (Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor) tillhörande Hr Björkmans
Entrémattor i Diö AB.

2021-02-24

2021-000020

Daedalos

1.5e

Anders Nyberg

Grannemedgivande till Vinbäret 9, Dan
Ingvarsson, Päronvägen 4, Älmhult att
placera friggebod närmare tomtgräns än 4,5
meter

2021-03-01
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Delegation1

Delegat

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

7.13

Emelie Lindholm

Grävtillstånd
E.ON/Omexom
Plats: Strandvägen
Tidpunkt: 2021-03-01--2021-05-30
Arbete: Kabelschakt i vägområdet utanför
asfaltytor och tryckning under asfaltytor

2021-03-01

GT2021:012

Pärm utredningsingenjör

7.13

Emelie Lindholm

Grävtillstånd
E.ON/Omexom
Plats: Elmiers väg
Tidpunkt: 2021-03-01--2021-05-30
Arbete: Kabelschakt

2021-03-01

GT2021:013

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Älmhults kommun Produktionsavdelningen
Plats: Köpmangatan
Tidpunkt: 2021-03-25
Arbete: Beskärning av träd och buskar

2021-03-01

TA2021:020

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Älmhults kommun Produktionsavdelningen
Plats: Östergatan 6 A
Tidpunkt: vecka 11-16/17
Arbete: VA-sanering

2021-03-02

TA2021:021

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Älmhults kommun Produktionsavdelningen
Plats: Östergatan 11 A

2021-03-02

TA2021:022

Pärm utredningsingenjör
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Delegation1

Delegat

5(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Tidpunkt: vecka 16/17-22
Arbete: VA-sanering
3.2

Emma Forsberg

Måltidsbiträde månadsvik

2021-03-03

880208-0823

Personalakten på Hr

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
E.ON Energidistribution AB
Plats: Hörda 3, Eneryda
Tidpunkt: 2021-03-15--2021-12-31
Arbete: Förläggning av elkabel

2021-03-05

TA2021:023

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB
Plats: Knutsgatan 20
Tidpunkt: 2021-03-01--2021-05-03
Arbete: Nyanslutning

2021-03-05

GT2021:014

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB
Plats: Kedjegatan 3
Tidpunkt: 2021-02-25--2021-04-30
Arbete: Ny servis

2021-03-05

GT2021:015

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB
Plats: Råstensgatan 1
Tidpunkt: 2021-03-08--2021-06-30
Arbete: Ny servis

2021-03-05

GT2021:016

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB

2021-03-05

GT2021:017

Pärm utredningsingenjör
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Delegation1

Delegat

6(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Plats: Wallingatan 20
Tidpunkt: 2021-02-25--2021-03-19
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp
7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB
Plats: Sölvegatan 6
Tidpunkt: 2021-03-08--2021-03-31
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp

2021-03-05

GT2021:018

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
OneNordic AB
Plats: Odengatan 6
Tidpunkt: 2021-03-04--2021-03-31
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp

2021-03-05

GT2021:019

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
E.ON Energidistribution AB
Plats: Hörda 3, Eneryda
Tidpunkt: 2021-03-15--2021-12-31
Arbete: Förläggning av elkabel

2021-03-05

GT2021:020

Pärm utredningsingenjör

7.2

Emelie Lindholm

Lokal trafikföreskrift
Stannande och parkering Norra Krongatan
Gäller fr o m 2021-03-15

2021-03-08

0765 2021:4

Pärm gatuingenjör

7.2

Emelie Lindholm

Lokal trafikföreskrift
Parkering på Östergatan
Gäller fr o m 2021-03-09

2021-03-09

0765 2021:5

Pärm gatuingenjör
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Delegation1

Delegat

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Hantverksgatan 31
Tidpunkt: 2021-03-15--2021-04-30
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp

2021-03-09

GT2021:021

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
One Nordic AB
Plats: Råstensgatan 1
Tidpunkt: ej angett
Arbete: Schakt ny serviskabel till
pumpstation

2021-03-09

TA2021:024

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
One Nordic AB
Plats: Kedjegatan 1
Tidpunkt: 2021-02-26--2021-06-30
Arbete: Schakt ny serviskabel till
pumpstation

2021-03-09

TA2021:025

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
One Nordic AB
Plats: Knutsgatan 20
Tidpunkt: 2021-03-01--2021-06-30
Arbete: Schakt ny serviskabel till
pumpstation

2021-03-09

TA2021:026

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Älmhults kommun Produktionsavdelningen
Plats: Hagagatan 4

2021-03-09

TA2021:027

Pärm utredningsingenjör
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Delegation1

Delegat
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Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Tidpunkt: vecka 11
Arbete: Byte vattenservis
7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Älmhults kommun Produktionsavdelningen
Plats: Östergatan korsningen Norra
Krongatan
Tidpunkt: Vecka 12-13
Arbete: Byte av ledningar

2021-03-09

TA2021:028

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Aarsleff Rörteknik AB
Plats: Bäckgatan
Tidpunkt: 2021-03-24--2021-03-31
Arbete: Reliningsarbeten

2021-03-09

TA2021:029

Pärm utredningsingenjör

3.2

Ted Marthell

Anställning av arbetsledare park, Linda
Björk

2021-03-09

740622-2526

Personalsystem

3.2

Ted Marthell

Anställning parkarbetare, säsong, Therese
Juneborg

2021-03-09

950424-5664

Personalsystem

4.5

Anders Nyberg

Anslutningsavtal av SUB Merchantavtal till
befintligt Super Merchantavtal tecknas med
PayEx betalningsportal

2021-03-10

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Elmiers väg

2021-03-12
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Delegation1

Delegat

9(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Tidpunkt: 2021-03-22--2021-04-30
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp
6.3

Anders Nyberg

Nyttjanderättsavtal parkeringsplatser ges
till Arkadia Bostäder Kronoberg AB för del
av fastigheterna Bökhult 2:1 och Paradisete
1

2021-03-15

Avtalspärm Tekniska
förvaltningen

6.4

Anders Nyberg

Hyresavtal lokal skrivs med Älmhults
Näringsfastigheter AB för Torngatan 4F

2021-03-15

Avtalspärm Hyresavtal
Tekniska förvaltningen

6.4

Anders Nyberg

Hyresavtal lokal skrivs med Älmhults
Näringsfastigheter AB för Torngatan 4F

2021-03-15

Avtalspärm Hyresavtal,
Tekniska förvaltningen

6.4

Anders Nyberg

Hyresavtal lokal skrivs med Älmhults
Näringsfastigheter AB för Torngatan 4F

2021-03-15

Avtalspärm Hyresavtal,
Tekniska förvaltningen

3.17

Anders Nyberg

Attestlista för budget fr o m 2021-03-16
drift- och investeringsbudget avseende
Tekniska förvaltningen

2021-03-16

1.5e

Anders Nyberg

Grannemedgivande till Gullpudran 1,
Kristin Karlsson, Ljungvägen 11, Älmhult
att placera poolhus närmare tomtgräns änr
4,5 meter

2021-03-16

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Västra Stallgatan 6
Tidpunkt: 2021-03-22--2021-04-30
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp K431

2021-03-16
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Delegation1

Delegat

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Domherrestigen 6
Tidpunkt: 2021-03-22--2021-05-28
Arbete: Byte av kabelskåp

2021-03-16

GT2021:024

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Trädgårdsgatan
Tidpunkt: 2021-03-22--2021-05-28
Arbete: Byte av befintligt kabelskåp K85

2021-03-16

GT2021:025

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Dalgatan 8
Tidpunkt 2021-03-22--2021-05-28
Arbete: Byte av kabelskåp K272

2021-03-16

GT2021:026

Pärm utredningsingenjör

7.10

Anders Nyberg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Avslag Marina Lilja

2021-03-17

630622-4301

Personakt arkivet plan 2
Diarium ”PR-kort”

3.2

Ted Marthell

Anställning av rörnätstekniker Christoffer
Snaula

2021-03-18

960103-8095

Personalsystem

3.2

Emma Forsberg

Måltidsbiträde tillsvidare

2021-03-19

750207-3526

Personalakten på Hr

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Dalgatan 37

2021-03-22

GT2021:027

Pärm utredningsingenjör
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Förteckning
2021-04-15

Delegation1

Delegat

11(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning
7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Klöxhultsvägen 2
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:028

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Lyckovägen 20
Tidpunkt 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:029

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Lärkgatan 12
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT221:030

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Solviksvägen 7
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:031

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Violgatan 1

2021-03-22

GT2021:032

Pärm utredningsingenjör
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Förteckning
2021-04-15

Delegation1

Delegat

12(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning
7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Wallingatan 7
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:033

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Norra Gamla vägen 25
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:034

Pärm utredningsingenjör

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
Elmnet AB
Plats: Häggstigen 2
Tidpunkt: 2021-03-29--2021-04-26
Arbete: Potthålstagning

2021-03-22

GT2021:035

Pärm utredningsingenjör

3.2

Emma Forsberg

Måltidsbiträde visstid

2021-03-23

930512-1908

Personalakten på Hr

6.4

Anders Nyberg

Hyresavtal Ljungbyvägen 5b, Älmhult
skrivs med Elly Bresch, Ö Esplanaden 14c,
Älmhult fr o m 2021-06-01

2021-03-23

7.13

Elinor Johansson

Grävtillstånd
One Nordic AB
Plats: Terminalgatan
Tidpunkt: 2021-02-08--2021-04-23

2021-03-24
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Pärm hyresavtal,
Fastighetsavdelningen
GT2021:036

Pärm utredningsingenjör

Förteckning
2021-04-15

Delegation1

Delegat

13(13)

Beslutsbeskrivning

Datum för
beslut

Internt
Diarienummer2

Förvaras3

Arbete: Förläggning av elkablar till laddstationer på parkering vid Terminalgatan
7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Omexom
Plats: Elmiers väg, kraftledning till
Lönngården
Tidpunkt: 2021-03-26--2021-04-26
Arbete: Kabelschakt

2021-03-24

TA2021:030

Pärm utredningsingenjör

7.8

Elinor Johansson

Trafikanordningsplan
Omexom
Plats: Strandvägen, Elmevägen-kommunal
pumpanläggning
Tidpunkt: 2021-03-26--2021-04-26
Arbete: Kabelschakt

2021-03-24

TA2021:031

Pärm utredningsingenjör

3.2

Emma Forsberg

Kock visstid

2021-04-06

680801-4663

Personalakten på HR
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Rapport
2021-04-15
Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(1)

Tekniska nämnden

Rapport om meddelanden till tekniska nämnden
2021-04-20
Ärendenummer TN 2021/7

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Kommunstyrelsen § 52/2021 – Utbyggnad av Haganässkolan samt
utvecklande av området
2. Kommunfullmäktige § 26/2021 – Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp
3. Kommunfullmäktige § 25/2021 – Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
4. Kommunfullmäktige § 27/2021 – Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
5. Kommunstyrelsen § 73/2021 – Antagande av detaljplan för Gunnar
Gröpe 1,2 och 4

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-04-15

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 52 Utbyggnad Haganässkolan samt utvecklande
av området
Ärendenummer KS 2020/153

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta
fram en förstudie. Förstudien ska innehålla; behov av utbyggnad och
utformning, analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan,
hur närmiljön runt skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av
förslaget. Förstudien ska vara klar augusti 2021.
2. Förstudien redovisas till Tekniska nämnden och Utbildningsnämnden
tillsammans med kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Kommunens utveckling med tillhörande befolkningstillväxt skapar behov av
utökning av en rad kommunala verksamheter. Detta gäller även kommunens
gymnasium samt vuxenutbildning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa
upp lokalförsörjningen medan tekniska nämnden driver och utvecklar lokaler för
kommunens verksamhet. I antagen lokalförsörjningsplan har behoven från
utbildningsnämnden gällande lokaler de närmaste åren redovisats. Ett av
områdena som belysts och utretts i lokalförsörjningsplanen är de framtida
behoven för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. I planen konstateras att
dagens Haganässkola har ett ökat behov av platser vid utgången av år 2024.
Den gällande detaljplanen behöver inte ändras men
kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om gymnasiets samt
vuxenutbildningens lokalbehov behöver belysas på ett genomgripande sätt innan
beslut fattas kring hur dessa verksamheters lokalbehov bäst kan lösas.
Med anledning av detta vill kommunledningsförvaltningen ha ett uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta fram en
förstudie som inkluderar en analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-09

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

skolan, i vilken omfattning som skolan behöver byggas ut samt hur närmiljön
runt skolan bäst kan utformas efter dessa förutsättningar. Förstudien ska även
inkludera en kostnadsberäkning av åtgärderna. Förstudien ska vara klar augusti
2021 och tjäna som ett underlag för vidare beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 16
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11
 Lokalförsörjningsplan daterad 2020-08-24

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att förstudien redovisas till Tekniska nämnden och
Utbildningsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 16 Utbyggnad Haganässkolan samt utvecklande
av området
Ärendenummer KS 2020/153

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta
fram en förstudie. Förstudien ska innehålla; behov av utbyggnad och
utformning, analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan,
hur närmiljön runt skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av
förslaget. Förstudien ska vara klar augusti 2021.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunens utveckling med tillhörande befolkningstillväxt skapar behov av
utökning av en rad kommunala verksamheter. Detta gäller även kommunens
gymnasium samt vuxenutbildning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa
upp lokalförsörjningen medan tekniska nämnden driver och utvecklar lokaler för
kommunens verksamhet. I antagen lokalförsörjningsplan har behoven från
utbildningsnämnden gällande lokaler de närmaste åren redovisats. Ett av
områdena som belysts och utretts i lokalförsörjningsplanen är de framtida
behoven för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. I planen konstateras att
dagens Haganässkola har ett ökat behov av platser vid utgången av år 2024.
Den gällande detaljplanen behöver inte ändras men
kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om gymnasiets samt
vuxenutbildningens lokalbehov behöver belysas på ett genomgripande sätt innan
beslut fattas kring hur dessa verksamheters lokalbehov bäst kan lösas.
Med anledning av detta vill kommunledningsförvaltningen ha ett uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta fram en
förstudie som inkluderar en analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i
skolan, i vilken omfattning som skolan behöver byggas ut samt hur närmiljön
runt skolan bäst kan utformas efter dessa förutsättningar. Förstudien ska även
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

inkludera en kostnadsberäkning av åtgärderna. Förstudien ska vara klar augusti
2021 och tjäna som ett underlag för vidare beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11
 Lokalförsörjningsplan daterad 2020-08-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

167

Utdragsbestyrkande

168

2021–2031
202008-24

2(14)

Rubrik
Innehåll
1. Om lokalresursplanen ..................................................................................... 3
1.1 Fokus på kommunnyttan ..................................................................................... 3
1.2 Modell lokalresursplanering ................................................................................ 3
1.3 Ansvarsfördelning ............................................................................................... 4
1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021 ........................................................... 4
2 Lokalbestånd och kostnader ............................................................................... 4
2.1 Lokalbestånd ....................................................................................................... 4
2.2 Lokalkostnader ................................................................................................. 5
2.2.1 Lokalkostnad per lokalkategori - kommunägda lokaler ................................ 5
2.2.2 Lokalkostnad för lokalkategori - externt förhyrda lokaler ............................ 6
3 Lokalresursplan 2021-2031 .................................................................................... 7
3.1 Förskola ............................................................................................................ 7
3.2 Grundskola ....................................................................................................... 8
3.3 Grundsärskola ................................................................................................... 9
3.4 Gymnasium/Komvux ..................................................................................... 10
3.5 Vård- och omsorg ........................................................................................... 10
3.7 Funktionsstöd ................................................................................................. 12
3.8 Kultur och Fritid ............................................................................................. 12
3.9 Övriga fastigheter och anläggningar .............................................................. 13
4 Förenklat Gantschema, översikt ........................................................................ 13
5 Budget 2021 med planår 2022-2023 - hyreskostnad ......................................... 14

169

2021–2031
202008-24

3(14)

1. Om lokalresursplanen
Detta är den första lokalresursplanen i sitt slag för Älmhults kommun och målet är att
den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsprocessen.

1.1 Fokus på kommunnyttan
Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är att den planeras och
verkställs med fokus på den gemensamma kommunnyttan. Beslut kring fastigheter och
lokaler ska utgå från ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för
kommunen som helhet.
För att uppnå detta krävs en effektiv lokalförsörjningsprocess där planeringen av
lokalanvändningen och lokalförsörjningen sker i nära samverkan mellan berörda parter
och med kommunnyttan i fokus. Därigenom skapas förutsättningar för kommunens
utveckling genom att undvika felprioriteringar och istället fokusera på att hitta optimala
fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god
resurshållning.
Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de kommunala
verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler
vid rätt tid och på rätt plats.

1.2 Modell lokalresursplanering
Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att
samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov.
Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade
åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med
delredovisningar per verksamhetsområde.
Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och
pågående lokalförändringar.
Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen
är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari
månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i
samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska
vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.
Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunstyrelsen i samband med att
budgeten för kommande år behandlas.
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1.3 Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp
lokalförsörjningen och lokalanvändningen.
I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults
kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i
kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor
som rör upplåtelser och användning av lokaler.
Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för
kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska
på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen
inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska
nämndens ansvar för lokalfrågorna.
Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala
verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar.
Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov.
Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.
Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från
samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021
Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från förvaltningarna samt
fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande
materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror
av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk
placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i den
översiktliga planeringen.

2 Lokalbestånd och kostnader
2.1 Lokalbestånd
Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I
nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens
bestånd av ägda lokaler omfattade 2019 knappt 121 000 m2 bruksarea (BRA), se figur 1.
Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2019
omfattade knappt 2 600 m2 bruksarea (BRA).
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Nyttjad lokalyta per verksamhet 2019
ca 120 739 kvm BRA
70 000

62 107
Utb F-9, GY

60 000

Förskola

kvm

50 000

SocF

40 000

20 000

Kost/TF

26 514

30 000

KoF
TekniskF

12 191
4 334 6300 5 994 3 100
800

10 000
0

KLF
MoBF

Förvaltning

Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

Externt förhyrda verksamhetslokaler
1200

1114

1000

910

kvm

800

SocF

600

UtbF

487,4

KoF
400

Övr

200
0

80,5

Förvaltning

Figur 2. Bild över externt förhyrda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

2.2

Lokalkostnader

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler
uppgick till ca 90 miljoner kronor 2019, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för
de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 2,5 miljoner kronor 2019, se figur 4.
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler
I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2019 fördelat
per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.
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Verksamheternas hyra 2019
Total årskostnad ca 89 596 563 kr
45 000 000
40 000 000

39 156 170

Utb F-9, GY

Årskostnad

35 000 000

Förskolor

30 000 000

SocF

25 000 000
20 000 000
15 000 000

Kost/TF

17 764 528
11 616 830

10 000 000
5 000 000
0

KoF
8 768 000
4 456 613 4 798 900
2 463 000
572 522

TekniskF
KLF
MoBF

Förvaltningar

Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler
I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2019
fördelat per lokalkategori.

Kostnad externt förhyrda verksamhetslokaler
1 600 000
1 400 000

1 373 200

Årskostnad

1 200 000
1 000 000
800 000

SocF
UtbF

670 000

KoF

600 000
387 440

400 000
200 000

Övriga
47 844

0

Förvaltning

Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna
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3 Lokalresursplan 2021-2031
3.1 Förskola
Förutsättningar
Vid utgången av år 2019 var populationen i åldersspannet 1-5 år 1 175 barn i
kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.
Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden
beräknas uppgå till ca 270 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca
250 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2031. I genomsnitt innebär det en
ökning av kapacitetsbehovet om ca 25 platser per år under planeringsperioden.
Ökningen är inte helt linjär över åren och fram till år 2023 är ökningstakten något
lägre per år medan åren 2024-2031 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i
åldersspannet.
Det är framförallt i centralorten som behoven uppstår. En befolkningsökning om 50
personer genererar genomsnittligt ett ökat behov av 3 förskoleplatser.
Generellt ökar fruktsamhetstalen något men även denna effekt är relativt liten i
absoluta tal mätt.
En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar
är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då
de är såväl kostsamma som svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet
bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar.
Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en
förskola med Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på
Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults
kommun.
Förändringar i lokalbeståndet
Den fristående förskolan Kunskapsförskolan kommer att ha byggnaden klar under
oktober månad 2020 och startar upp verksamheten januari 2021. Kapaciteten
kommer att uppgå till ca 150 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande
platser kommer att erbjudas i de västra delarna av centralorten.
Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att
”Lyckan” som ligger inne i Haganässkolan då helt kan avvecklas och därigenom
frigörs behövlig yta till gymnasiet.
Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut
och bör ersättas av en permanent utbyggnad om två avdelningar till hösten 2022.
År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna
bör placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet som pågår för
området. Externa aktörer har visat intresse för att bygga och driva förskola på
Furulund.
Haga förskola är i behov av renovering alternativt utrangering. Externa aktörer har
visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga
förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola.
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Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de
västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta
behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.
3.2 Grundskola
Förutsättningar
Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år
2019 till 1 776 barn.
Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 650 barn.
Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 426 barn i
Älmhults kommun vid utgången av år 2019. Ungefär 10% av barnen går i friskola,
vilket innebär att vid utgången av 2019 gick 2 200 barn i den kommunala
grundskolan.
Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande;
F-6 skola i centralorten

1 212 platser

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten

290 platser

Högstadium, Linnéskolan

504 platser

Internationella skolan ”F-9”

320 platser

Totalt

2 326 platser

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i
dagsläget i princip endast Elmeskolan där fler barn kan placeras, volymen här rör sig
om ca 100 barn. Ledig lokalkapacitet för att bedriva grundskoleverksamhet utanför
centralorten återfinns i Pjätteryd samt Ryfors. I dessa båda enheter skulle
sammantaget ca 100 barn kunna placeras i F-3 respektive 4-6 klasser. Den lediga
kapaciteten i Pjätteryd och Ryfors är geografiskt inte placerade där den stora ökade
elevvolymen förväntas komma.
Fram till år 2031 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 635 barn
och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 410 barn.
Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I
dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina
volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver
hanteras av de kommunala grundskolorna.
I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora
volymökningen av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och
ökningen är inte helt linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra
år en något lägre ökningstakt.
Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större
flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att
erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig
förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
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Förändringar i lokalbeståndet
Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråktas för
verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat
på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever. Elever
från Pjätteryd kommer enligt närhetsprincipen att erbjudas plats på Paradisskolan
från F-klass. Vidare ska elever som slutar på Ryfors skola i åk 3 fortsätta i åk 4-6 på
Paradisskolan.
Linnéskolan föreslås byggas ut med anpassade lokaler för grundsärskolan och
särskild undervisningsgrupp (Orion). Linnéskolans placering bedöms ha flera
fördelar då den är centralt placerad. Detta ger en ökad attraktivitet för såväl eleverna
som personalen på skolan. Även skolskjutsen förenklas genom att hålla samman
högstadiet till en enhet. Vidare är möjligheterna till en bra integration goda genom en
samlad enhet.
Tillbyggnaden bör ske i två etapper, där delar av den första etappen 1 A behöver stå
klar till höstterminen 2022 och då kunna inrymma 650 elever. Etapp 1 behöver stå
klar till augusti 2023. Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är
slutförd år 2026 kommer drygt 900 elever att kunna inrymmas i skolan, detta
beräknas vara en tillräcklig volym fram till ungefär år 2031.
Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med
höstterminen 2020 tar man över hela Elmeskolan. Elmeskolan flyttar ut i moduler på
Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra Bökhult,
Paradiset etapp 3 står klar.
Då tillskapande av nya bostäder kommer att ske i Diö föreslås att Diö skola byggs ut
med 4 lektionssalar istället för att placera tillfälliga moduler vid skolan. Detta utifrån
att en förväntad högre volym av barn och elever stadigvarande kommer att finnas på
orten till följd av bostadsbyggnationen. Utbyggnaden av Diö skola gör att
kapacitetsbehoven för såväl grundskola som förskola täcks då verksamheterna till del
är samlokaliserade. Tillbyggnaden behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen
2021.
Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler ett behövas för
verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av
Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv.
Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms
behöva stå klart runt 2027-2028. För att ha en beredskap föreslås att en planändring
av området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att
planeringsförutsättningarna skulle ändras.
Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022
som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till
2031.
3.3 Grundsärskola
Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan.
Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i
skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära
undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga
kamrater.
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3.4 Gymnasium/Komvux
Förutsättningar
Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2019 till 605
personer.
Under planeringsperioden fram till år 2031 kommer antalet ungdomar i
gymnasieålder att öka med ca 420 personer, därtill kommer behov för ca 100
överåriga elever.
Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån
kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av
kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan.
Förändringar i lokalbeståndet
Haganässkolan kommer att få tillgång till tre nya klassrum årsskiftet 2020/2021.
Detta möjliggörs tack vare byggtält som nu är på plats. Under 2021 kommer
modulerna i C-korridoren att avvecklas, men detta kompenseras genom att skolan tar
över förskolans lokaler och gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid
halvårsskiftet 2021.
Haganässkolan bedöms behöva klassrum till ca 300 gymnasieelever från och med
2024. Tillsammans med näringslivet i Älmhult görs också en satsning på att få YHutbildningar till Älmhult. Detta kan också påverka lokalbehovet.
Detta innebär att en utbyggnad av kommunens gymnasieskola behöver ske och stå
klar år 2024. Planeringen bör påbörjas under hösten 2020.
Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet
kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux
kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.
Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan
eventuell volymökning kan få implikationer på lokalfrågan men i dagsläget kan
dessa inte bedömas.
3.5 Vård- och omsorg
Idag finns 179 boendeplatser inom äldreomsorgen. Dessa fördelas på vårdboende
(100 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (19 platser).
Under perioden 2020 – 2031 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 527 till
2 619 (ökning 92 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 021 personer
till 1 327 (ökning 306 personer).
Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största
ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild
över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram
till och med år 2025 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år ökar med 17 personer,
den äldre åldersgruppen ökar med totalt 95 personer.
Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller
demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer
per kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults
kommun. På de särskilda boendena bor idag 19 stycken i åldern 65 - 79 år och 138
stycken är 80 år eller äldre.
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Idag finns 3 548 personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, av dessa bor
4,36 % på ett särskilt boende. Invånarantalet under prognosperioden kommer i
åldersgruppen öka med 398 personer till totalt 3 946 personer. Utgår vi från att
hälsan för Älmhultsborna år 2031 är likvärdig med dagens situation uppgår behovet
till 26 nya boendeplatser år 2031.
Förändringar i lokalbeståndet
I dagsläget finns 160 platser att tillgå som särskilda boendeplatser, som fördelar sig
på Nicklagården, Almgården, Ekebo och Solgården. En våning med plats för 8
boende står outnyttjad på Nicklagården. Ser vi på statistiken så kommer denna
avdelning behöva nyttjas år 2024. Sammantaget gör det att behovet av en
nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern
vårdgivare uppstår först år 2027.
Status på särskilda boenden
Ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen avseende översyn av
ändamålsenlighet med utgångpunkt från verksamhetens behov föreligger och arbetas
med.
-

-

Nicklagården har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar
Solgården har under perioden 2021-2023 ett omfattande renoveringsbehov ur
både fastighets- och verksamhetsbehov, en behovs- och kostnadsanalys
genomförs under året, för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Almgårdens äldre delar är i behov av översyn och det behövs en behovs- och
kostnadsanalys för att kunna presentera ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Ekebo har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar.
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Ovanstående graf visar befolkningsvolymen för varje åldersgrupp per den siste
december 2018 samt den förväntade befolkningsvolymen per åldersgrupp år 2031.
3.7 Funktionsstöd
Förutsättningar
2020 finns två gruppbostäder LSS med sammanlagt 10 lägenheter, fyra
servicebostäder LSS med sammanlagt 36 lägenheter. Juni 2020 sker uppstart av en
servicebostad med sammanlagt sju lägenheter. Inom Socialpsykiatri SoL finns
sammanlagt 15 lägenheter.
Daglig verksamhet har 2020 sammanlagt 3 lokaler, i dagsläget är 56 brukare
fördelade efter lokalernas möjlighet.
Förändringar i lokalbeståndet
Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL inom
socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren.
Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatrin blir oftast kända för
socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras
behov svåra att kartlägga.
Kartläggningen visar också på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper
inom både LSS och SoL framöver.
Älmhults kommun har gjort en beställning till Älmhultsbostäder på en gruppbostad
med fem lägenheter inklusive gemensamhetsutrymme samt personallägenhet. Dessa
lägenheter är ämnade för verksamheten inom omsorg funktionsvariation och
beräknas vara färdiga för att flytta in i februari/mars 2021.
Utifrån kartläggningen ovan kan det konstateras att behovet av gruppbostad är
tillgodosett fram till 2022. I slutet av 2020 bör en kartläggning genomföras för att
säkerställa när i tid behov av ytterligare gruppbostad uppstår. Placering av denna ska
då följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det
att nästa gruppbostad är planerad att förläggas till västra Bökhultsområdet.
En utökning av lägenheter i befintliga servicebostäder har genomförts under 2019.
Utifrån det visar kartläggningen på ett behov av ytterligare utökning av
servicelägenheter i trapphusmodell som startas upp under 2020.
Kartläggningen visar att fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen
daglig verksamhet. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning
för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att
behövas ändamålsenliga lokaler för detta. Ska daglig verksamhet utökas behöver en
lokaliseringsstudie av verksamheten genomföras.
3.8 Kultur och Fritid
I takt med invånarantalet stiger så kräver det anpassade anläggningar för flera olika
sporter. Spontanidrott, utegym, lagidrott samt individuell idrott, kräver både inomhussamt utomhusanläggning.
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Sport och aktiviteter har ändrats under sista åren och det efterfrågas någonstans att
utöva idrott spontant utan att boka in sig.
Gällande lokalfrågor är kulturskolans verksamhet starkt expanderande och har så
varit under några år. Under hösten 2020 färdigställs renoveringen av Folkets hus.
Älmhults kommun kommer att hyra lokaler för kulturskolans verksamhet i denna
lokal. Detta gör att verksamheten under överskådlig framtid har tillräcklig
lokalkapacitet.
Under planeringsperioden bör frågan prövas om någon form av samlande kulturhus
ska uppföras. Älmhults kommun är i avsaknad av ett sådant.
Renoveringsbehov av befintliga anläggningar kommer att uppstå inom
planeringsperioden.
3.9 Övriga fastigheter och anläggningar
Kosten
Kommunens kök är i stort behov av renoveringar för att få upp effektiviteten i våra
kök på sikt. Bedömt investeringsbehov för köken med nuvarande struktur på
kostverksamheten uppgår till ca 75 miljoner. Här bedöms att
utvecklingsmöjligheterna inom kostverksamheten med stor sannolikhet ger
effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift.
Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras
Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan och Gemöskolan.
Tekniska nämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda nuvarande
struktur och logistik för en kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice.
Bäckgatan
Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en renovering när Södra Smålands avfall
och miljö (SSAM) flyttar ut. Verkstadslokaler och förråd inne och ute måste ses
över.
Övningsyta för räddningstjänsten måste ses över och en utredning om en heltid
måste göras. Polisen har flaggat för behov av ytterligare lokaler framledes.
Kommunhuset
Behovet av platser i kommunhuset ökar när kommunen växer. Inom perioden behövs
att antal platser som inte ryms idag och redan nu bör möjligheterna att utlokalisera
någon verksamhet alternativt annat nyttjande av befintliga lokaler utredas då
tillbyggnad av kommunhuset har begränsningar. VA-verksamheten flyttar ut till
vattenverket hösten 2021 men behovet kommer inte att tillgodoses i sin helhet av
denna flytt. Flera verksamheter som är lokaliserade i kommunhuset flaggar för ett
ökat lokalbehov.
4 Förenklat Gantschema, översikt
Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda
projektens olika moment samt när i tid de behöver genomföras. Bilden visar även
förväntad investeringskostnad för varje objekt. Ett fullständigt Gantschema bifogas
som bilaga till lokalförsörjningsplanen, se bilaga 1.
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Lokalresursplan 2021 - 2031
Investering Drift Not

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028 2029 2030 2031

Mkr

Objekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LSS boende Isak
18
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 A +1B 150
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2
125
Skola F-6 Paradiset
250
Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller 150
Skola Diö utbyggnad 4 klassrum
10
Skola Haganässkolan tillbyggnad
250
Tillfällig modulskola
13
Förskola Haga ersättning
40
Förskola Paradiset
Förskola Norregård utbyggnad
10
Förskola Furulund
40
Förskola Vena
40
Förskola Vena etapp 2
40
Särskilt boende ers Nicklagård
250
"Senior boende" Bo Klok

Detaljplan
Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation
Avveckling

ÄBO
1A

1A

1A

1B

1B

Extern Skolpeng

Extern Externt

Samtliga investeringskostnader som anges inkluderar, i förekommande fall, kostnaderna för kök enligt nuvarande struktur på kostverksamheten
Linnéskolans första etapp delas i sin tur upp i två deletapper, 1A samt 1B för att säkerställa att verksamheten har nödvändiga lokalresurser till höstterminen 2022.

5 Budget 2021 med planår 2022-2023 - hyreskostnad
Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler.
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om utbyggnad Haganässkolan
samt utvecklande av området
Ärendenummer KS 2020/153

Sammanfattning av ärendet
Kommunens utveckling med tillhörande befolkningstillväxt skapar behov av
utökning av en rad kommunala verksamheter. Detta gäller även kommunens
gymnasium samt vuxenutbildning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa
upp lokalförsörjningen medan tekniska nämnden driver och utvecklar lokaler för
kommunens verksamhet. I antagen lokalförsörjningsplan har behoven från
utbildningsnämnden gällande lokaler de närmaste åren redovisats. Ett av
områdena som belysts och utretts i lokalförsörjningsplanen är de framtida
behoven för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. I planen konstateras att
dagens Haganässkola har ett ökat behov av platser vid utgången av år 2024.
Den gällande detaljplanen behöver inte ändras men
kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om gymnasiets samt
vuxenutbildningens lokalbehov behöver belysas på ett genomgripande sätt innan
beslut fattas kring hur dessa verksamheters lokalbehov bäst kan lösas.
Med anledning av detta vill kommunledningsförvaltningen ha ett uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta fram en
förstudie som inkluderar en analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i
skolan, i vilken omfattning som skolan behöver byggas ut samt hur närmiljön
runt skolan bäst kan utformas efter dessa förutsättningar. Förstudien ska även
inkludera en kostnadsberäkning av åtgärderna. Förstudien ska vara klar augusti
2021 och tjäna som ett underlag för vidare beslut.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11
 Lokalförsörjningsplan daterad 2020-08-24

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen ta
fram en förstudie. Förstudien ska innehålla; behov av utbyggnad och
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utformning, analys kring vilka verksamheter som ska inrymmas i skolan,
hur närmiljön runt skolan ska utformas samt en kostnadsberäkning av
förslaget. Förstudien ska vara klar augusti 2021

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Utvecklingschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2018-02-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 26 Investeringsfond för framtida nyinvestering
inom VA-verksamheten - vattenverk Älmhult
Ärendenummer KS 2017/148, 341

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige avsätter medel i en investeringsfond om maximalt 30
miljoner kronor från och med bokslutet 2017. Fonden ska användas till
avskrivningar från och med att det ombyggda vattenverket har tagits i bruk,
vilket beräknas ske 2021.

Sammanfattning av ärendet
Inom VA-verksamheten pågår stora investeringar för att trygga Älmhults
kommuns framtida vattenförsörjning, där ibland om- och tillbyggnad av
vattenverket i Älmhult. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV 07), § 30 så är det tillåtet att skapa en särskild investeringsfond. Tekniska
förvaltningen föreslår att avsätta 30 mkr i en fond som kan användas till
avskrivningar från och med att det ombyggda vattenverket har tagits i bruk
vilket beräknas ske 2021.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-06 § 30
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-23 § 4
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-27

_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

Sida

1 (39)

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 24 juni 2013 kl 17.00-21.30 med
ajournering kl 18.10-18.30 och 20.10-20.20

Beslutande

Monica Haider (S)
Sonja Emilsson (M)
Elizabeth Peltola (C)
Ingemar Almkvist (S)
Bodil Hansen (M)
Stefan Jönsson (S)
Claes Lindahl (C) kl 17.15-21.30 § 52-70
Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande
Per Garnegård (M)
Greta Ivarsson (C), ersättare
Thomas Nygren (S)
Berth Karlén (KD), ersättare
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Tord Åkesson (M)
Vidar Lundbäck (C)
Michael Öberg (MP), jävig § 57
Indira Ruiz (S)
Jerker Nilsson (V), ersättare
Soili Lång-Söderberg (M)
Tomas Simonsson (FP)

Övriga deltagande

Katarina Andersson, ekonomichef § 66, 67
Camilla Åström, ekonom § 66, 67
Birgitta Bülow, sekreterare

Utses att justera

Vidar Lundbäck och Michael Öberg

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 1 juli 2013

Underskrifter

Sekreterare

Britta Croona (S)
Gusten Mårtensson (C)
Tommy Lövquist (S)
Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande
Einar Holmqvist (S), ersättare
Dan Bülow (KD)
Börje Tranvik (SD), ersättare
Ingrid Bergström (S), ersättare
Jan-Erik Andersson (M)
Anders Mårtensson (C)
Birgitta Bengtsson (S)
Viktor Emilsson (M), jävig § 57
Lars Ingvert (S)
Peter Niklasson (C)
Jan Fagerberg (MP)
Ingrid Årdh-Strid (S)
Jan Nordström (M)
Tobias Herz (C)
Håkan Pettersson (S)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

..............................................................................................................

Paragrafer

49-69

Birgitta Bülow
Ordförande

..............................................................................................................

Bo Mazetti-Nissen
Justerande

..............................................................................................................................................................................................................................................

Vidar Lundbäck

Michael Öberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-06-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

..............................................................................................................

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2013/143

Sida

2

109

Motion om ombyggnad av Almgården - Ann
Johansson och Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S) och Lars Ingvert (S) föreslår i motion daterad
2013-06-02 att Älmhults kommun avsätter investeringsmedel för
ombyggnad/nybyggnad av Almgården samt att ombyggnaden/
nybyggnaden ska vara avslutad innan hyresavtalet för boendet på
Solgården löper ut.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

§ 50

Dnr 2013/23

Sida

3

109

Enkel fråga om medel för drivande av Pjätteryds
skola - Stefan Jönsson (S)
Stefan Jönsson (S) önskar ställa enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande om begäran av extra anslag för att driva Pjätteryds skola.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Alliansen begär ur kommunstyrelsens strategiska medel ett anslag
om 750 000 kr för 2013 och 750 000 kr för 2014 för att kunna driva
Pjätteryds skola. Hur kan ni göra det? Anslaget för strategiska medel
ska användas till volymökningar och inte till redan befintlig verksamhet "
Utbildningsnämndens ordförande Bodil Hansen (M) lämnar följande
svar:
"Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott och alla kostnader måste ses över. En nedläggning av Pjätteryds skola har diskuterats och för att en fortsättning ska ske krävs mer pengar."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

§ 51

Dnr 2013/23

Sida

4

109

Enkel fråga om Karl-Oskarskolan - Indira Ruiz (S)
Indira Ruiz (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Karl-Oskarskolan.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Det har framkommit att Karl-Oskarskolan inte kommer att flytta från
Blohméskolan till hösten? Kan du ge ett besked om när skolan kommer att flytta?
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande
svar:
"Frågan ska egentligen ställas till Karl-Oskarskolan men planerna är
att Blohméskolan ska vara ledig från och med årsskiftet."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

§ 52

Dnr 2013/23

Sida

5

109

Enkel fråga om sysselsättningsåtgärder - Lars
Ingvert (S)
Lars Ingvert (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om sysselsättningsåtgärder.
Fullmäktige medger att frågan får ställas.
"Utbetalningarna av försörjningsstöd ökar oroväckande. De som är
berättigade till försörjningsstöd är bland andra arbetslösa och utförsäkrade och de behöver sysselsättningsåtgärder nu. Alliansen avsätter 400 000 kr i budget för 2014 för en utredning om arbetsmarknadsåtgärder. Hur tänker ni?"
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) lämnar följande
svar:
"Älmhults kommun har haft låg arbetslöshet länge och har inte haft
någon arbetsmarknadsenhet, som ofta är fallet i andra kommuner.
Utredningen ska kraftsamla kring det som görs på olika håll i kommunen och en omgruppering av insatser kanske behöver ske. Goda
exempel från andra kommuner, t ex socialt företagande, ska studeras. Arbetet är redan igångsatt."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

§ 53

Dnr 2013/73

Sida

6

102

Fyllnadsval
Förrättas fyllnadsval av nämndeman efter Viktor Emilsson (M).
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag 2013-06-24, § 3.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens
förslag
- Kommunfullmäktige utser Eric Eriksson (M), Sällhult Östregård 20,
343 90 Älmhult till nämndeman för tiden till och med 2014-12-31.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr 2013/116

Sida

7

110

Förändring av valdistrikt inför val 2014
Valnämnden beslöt 2013-05-15, § 3 att föreslå ny valdistriktsindelning för Älmhults kommun. De huvudsakliga skälen till förändringarna är befolkningsförändringar samt anpassning av gränser till de
statistikområden som används i kommunens befolkningsstatistik.
Länsstyrelsen fastställde 2003-12-01, på förslag av kommunfullmäktige 2003-11-26, § 135, de nuvarande valdistrikten inför valet 2004.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från utredare Henrik Dahlström 2013-05-06,
med bilagor.
 Valnämndens beslut 2013-05-15, § 3.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 109.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 114.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län
ändrar valdistriktsindelningen i Älmhults kommun enligt förslag i
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-06.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr 2012/137

Sida

8

003

Ändring av lokala ordningsföreskrifter – hållande
av hund
Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-26, § 165 att anta "Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun" daterade 2008-1104 att gälla från och med 2008-12-19.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-23, § 88 med anledning av ett
medborgarförslag från Jerker Nilsson att uppdra åt kommunstyrelsen
att se över Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun
för att förtydliga reglerna för hållande av hund på offentlig plats.
Beslutsunderlag
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 165.
 Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23, § 88.
 Skrivelse från Älmhults församling 2012-10-31.
 Skrivelse från Göteryds Kyrkliga Samfällighet 2012-11-12.
 Skrivelse från Virestads församling 2012-12-12.
 Skrivelse från Härlunda församling 2012-12-12.
 Beslut från Stenbrohults kyrkoråd 2012-12-11, § 10.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-02-27, § 10.
 Kanslienhetens tjänsteskrivelse 2013-04-08.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 110.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 115.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att § 8 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älmhults kommun ska ha följande lydelse:
”Hundar får inte vistas
a) på följande allmänna badplatser under tiden från och med den 1
maj till och med den 15 september: Bökhult i Älmhult, Möckeln i Älmhult, Bokhultet i Diö, Bölsnäs i Liatorp, Välje i Virestad, Sandören i
Häradsbäck, Delary i Delary, Ramnäs i Göteryd och Vägla i Hallaryd,
b) på kyrkogårdar i Stenbrohult, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd,
c) i preparerade skidspår.
Hundar ska hållas kopplade
a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och
cyklande, gator och vägar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

forts
kf § 55/2013

Sida

9

b) planteringar, parker och torg som omfattas av detaljplan
c) på allmänna lekplatser, skolgårdar och campingplatser
d) på idrottsplatser, i motionsspår eller annat fritidsområde
e) på kyrkogårdar och begravningsplatser i Älmhult, Virestad och
Häradsbäck
f) på badplatser under tiden 16 september - 30 april.
Under löptid ska tikar hållas kopplade på offentlig plats inom hela
kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2012/140

Sida

10

109

Motion om landsbygdsprogram –
Predrag Jankovic (V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2012-09-28 att
Älmhults kommun inför ett landsbygdsprogram för att stärka både
utvecklingen på landsbygden och för att låta landsbygdens befolkning få en möjlighet att påverka sin egen närmiljö och vardag i högre
grad än idag och i en mer formaliserad och organiserad form än i
dag.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-29, § 108 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-11-13, § 128 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2013-01-31.
Beslutsunderlag





Motion från Predrag Jankovic inkommen 2012-09-28.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2013-04-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 86.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 93.

Yrkande
Jerker Nilsson (V) med instämmande av Ingemar Almkvist (S) och
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till motionen.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Jerker Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:
”Älmhults kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny
översiktsplan och ett nytt landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet kan antingen vara ett fristående dokument eller en särskild del
av översiktsplanen. Beslut kring detta fattas senare.”
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr 2013/112

Sida

11

106

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012
– VoB Kronoberg
VoB Kronoberg har kommunens uppdrag att erbjuda familjerådgivning. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning enligt 5 kap.
3 § socialtjänstlagen. Av det totala antalet samtal till VoB Kronoberg
2012 (1 076 stycken) gällde 67 samtal par från Älmhults kommun,
motsvarande cirka 6 % av samtalen.
VoB Kronoberg har till Älmhults kommun översänt årsredovisning
och revisionsberättelse för 2012.
Enligt förbundslagen ska beslut om ansvarsfrihet för förbundets
direktion fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.
De av medlemskommunerna utsedda revisorerna bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är
god.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning från VoB Kronoberg, 2012, med bilagor.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-28, § 104.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 112.
Jäv
Michael Öberg (MP) och Viktor Emilsson (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för 2012.
- Årsredovisningen för 2012 godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 2013/100

Sida

12

042

Prognos efter mars 2013
Ekonomienheten har sammanställt prognos efter mars 2013. Prognosen visar ett överskott på 12,4 miljoner kronor (mkr) för 2013, vilket är en förbättring med 5,2 mkr jämfört med budget inklusive tillläggsbudget. Prognosens resultat förutsätter att budgeten på 10,4
mkr för kommunstyrelsens strategiska anslag för volymökningar inte
fördelas.
Ekonomienheten redovisar att - efter att prognosen sammanställts Kommuninvest har återbetalat 2,1 mkr och en beräkning har gjorts
över effekten av sänkt ripsränta. Sammantaget innebär detta att
årets resultat förbättras till 14,3 mkr för 2013.
Nämnderna visar enligt prognosen ett totalt underskott på 17,5 mkr,
som till viss del uppvägs av ökade skatteintäkter på 7,4 mkr och förbättrat finansnetto med 4,8 mkr. Nämndernas underskott fördelas
enligt följande: utbildningsnämnden 12 mkr, tekniska förvaltningen
2,1 mkr, socialnämnden 2,1 mkr, kultur- och fritidsnämnden 0,8 mkr,
kommunledningsförvaltningen 0,3 mkr och gemensamma nämnden
för familjerätt 0,2 mkr.
Beslutsunderlag
 Prognos efter mars 2013, daterad 2013-04-29.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-04-30, § 77.
 Kommunstyrelsens beslut 2013-05-07, § 97.
Kommunfullmäktiges beslut
- Prognosen läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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341

Fond till framtida nyinvesteringar inom VAverksamheten - reservvattentäkt i Delary
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV 07), är det
tillåtet att avsätta överuttag (förinbetalda intäkter) som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om
man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur
mycket och när. Det ska alltså finnas en investeringsplan som ska
vara fastställd. Ekonomiska beslut av den här väsentlighetsgraden
brukar normalt fastställas av kommunfullmäktige eller till den som
fullmäktige delegerat till.
Upplösningen av fonden sker i takt med att kostnaderna uppstår för
de investeringar man gjort, det vill säga avskrivningar som är hänförbara till de gjorda investeringarna. Genom att successivt upplösa
fonden i samma takt som avskrivningarna får man en matchning
mellan intäkter och kostnader. Eftersom inga lån tagits för investeringen, som finansierats med fondmedel, ska ingen räntekostnad
belasta resultatet.
Ovanstående regleras i 30 § vattentjänstlagen.
Tekniska förvaltningen anser att villkoren är uppfyllda enligt 30 §
vattentjänstlagen för bildandet av en reservfond för reservvattentäkt i
Delary.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-05-21.
 Tekniska utskottets förslag 2013-05-21, § 14.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 108.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige godkänner investeringsplan för reservvattentäkt i Delary för tiden 2013 - beräknat 2019.
- Investeringsutgiften beräknas till totalt 200 000 000 kr fördelat på
30 000 000 kr vardera åren 2014 och 2015, 40 000 0000 kr vardera
åren 2016, 2017 och 2018 samt 20 000 000 kr år 2019.
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från
och med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i
bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för
2012.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för serveringstillstånd – alkohol
Kommunen ska enligt 8 kap 9 § alkohollagen ha tydliga riktlinjer som
redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar
vid tillståndsprövningen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och
beslutade av kommunens ledning. De bör revideras regelbundet.
Kommunfullmäktige återremitterade 2013-03-25, § 21 förslag från
socialnämnden 2013-01-22, § 6 om riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden föreslog 2013-05-21, § 45 på nytt att fullmäktige
antar förslag till riktlinjer daterade 2013-01-16. Socialnämnden
förtydligar att tillfälliga serveringstillstånd beviljas max sju gånger
under en 36-månadersperiod från första gången ett tillfälligt serveringstillstånd getts enligt de nya reglerna.
Beslutsunderlag






Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 45.
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd 2013-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 101.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 109.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för serveringstillstånd enligt
förslag daterat 2013-01-16 med följande ändring som framgår av
socialnämndens beslut 2013-05-21, § 45:
Punkt 4 på sidan 4 i riktlinjerna ska ha följande lydelse:
Återkommande tillfälliga tillstånd till allmänheten avseende samma
lokal beviljas max 7 gånger under en 36-månadersperiod från första
gången ett tillfälligt serveringstillstånd getts enligt dessa riktlinjer.
Därefter betraktas inte verksamheten längre som tillfällig utan
ansökan om stadigvarande tillstånd ska lämnas.
- Riktlinjerna dateras härefter 2013-06-24.
_____
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Avgifter för tillståndsprövning för och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen – socialnämnden
Kommunerna har med stöd av alkohollagen rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd.
De tillstånds- och tillsynsavgifter beträffande serveringstillstånd som
nu gäller i Älmhults kommun beslutades av kommunfullmäktige
2005, 2006 och 2007. Kostnadsnivåerna har förändrats sedan avgifterna fastställdes.
Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens skrivelse daterad 2013-03-06 inklusive
bilaga.
 Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige
2013-04-16, § 33.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 103.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 111.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer tillstånds- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd att gälla från och med 2014 enligt följande:
Ansökningsavgift
Avgiften betalas innan kommunen påbörjar prövningsprocessen. Avgift för kunskapsprov och tolkmedverkan vid kunskapsprov debiteras
separat.
Typ av tillstånd

Avgift

Stadigvarande tillstånd
Nytt tillstånd till allmänheten
Cateringtillstånd, allmänheten
Pausservering, provsmakning, allmänheten
Utvidgat tillstånd, allmänheten
Utökad serveringstid, allmänheten
Ny ansökan efter ägarbyte, konkurs
Nytt tillstånd, slutet sällskap
Förändring av tillstånd, slutet sällskap
Tillfälligt utökad serveringstid

6 100 kr
2 450 kr
2 450 kr
2 750 kr
1 850 kr
2 000 kr
2 100 kr
250 kr
250 kr
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Tillfälligt tillstånd
Servering till allmänheten
Servering till allmänheten, catering
Servering till allmänheten, provsmakning
("mässtillstånd", egna produkter)
Servering till allmänheten, ansökan från förening
Servering till slutet sällskap
Övriga avgifter
Kunskapsprov (per provtillfälle)
Tolkkostnad vid kunskapsprov

Sida

16

3 350 kr
1 700 kr
1 200 kr
1 150 kr
600 kr
350 kr
800 kr

Tillsynsavgift
Fast avgift

700 kr

Årsomsättning kr/år
0 - 56 000 kr
56 001 - 113 000 kr
113 001 - 282 000 kr
282 001 - 565 000 kr
565 001 _____

Justerandes sign

Rörlig avgift/år
0 kr
1 100 kr
2 300 kr
3 400 kr
4 500 kr

Utdragsbestyrkande

200

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

§ 62

Dnr 2013/98

Sida

17

706

Avgifter för tillsyn av försäljning och servering av
folköl, försäljning av tobak, nikotinläkemedel samt
vissa receptfria läkemedel - socialnämnden
Den som säljer folköl, tobak, läkemedel etcetera är skyldig att registrera detta hos kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
detta och den tillsyn som ska utövas.
Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-03-20.
 Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige 201304-16, § 34.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 102.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 110.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer följande tillsynsavgifter att gälla från
och med 2014:
Tillsynsavgift vid en av de följande:
försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 750 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.
Tillsyn vid två eller fler av följande:
försäljning av folköl, servering av folköl, försäljning av tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel eller försäljning av nikotinläkemedel: 800 kr per år och försäljnings- respektive serveringsställe.
Innehavare av serveringstillstånd för alkoholdrycker betalar ingen
ytterligare tillsynsavgift för servering av folköl och försäljning av tobak
utöver den tillsynsavgift som följer av serveringstillståndet.
Debitering av tillsynsavgift ska ske från och med året efter det år som
försäljning eller servering påbörjats.
_____
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Avgifter för färdtjänst - ändring
Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-28, § 73 att fastställa "Regler
och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17.
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utrett en prisjämförelse av färdtjänstresor för den enskilde. Förvaltningen har
också genomfört en brukarenkät med frågor kring exempelvis service, bemötande, samåkning, tid samt hur resenären upplever prissättningen. Utredningen redovisas i skrivelse daterad 2013-03-01.
Socialnämnden beslöt 2013-05-21, § 50 att föreslå kommunfullmäktige att snarast justera färdtjänstavgifterna.
Beslutsunderlag






Regler och avgifter för färdtjänst 2012-04-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28, § 73.
Socialförvaltningens utredning av färdtjänsten 2013-03-01.
Socialnämndens beslut 2013-05-21, § 50.
Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 113.

Yrkande
Vidar Lundbäck (C) yrkar att en redaktionell ändring görs i kommunstyrelsens förslag om ungdomsrabatt: "taxameterkostnaden" ändras
till "vuxenavgiften".
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med
Vidar Lundbäcks förslag till redaktionell ändring och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att ändra "Regler och avgifter för färdtjänst" daterade 2012-04-17 enligt följande:
* Första meningen under rubriken "Kostnad för färdtjänstresor från
och med 2012-07-01", på sidan 5 ändras till: För de resor som förbeställs senast kl 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor.
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*Nytt stycke med rubriken "Ungdomsrabatt" införs efter "Arbets- och
studieresor" på sidan 6: Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt på 25 procent och betalar 75 procent av vuxenavgiften.
* Reglerna och avgifterna dateras härefter 2013-06-24 och gäller från
och med 2013-08-01.
_____
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Avgift för matabonnemang och lunch i ordinärt
boende - kostenheten
Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 108 bland annat att höja
matabonnemanget med 400 kr per månad till 2 560 kr per månad.
Kostenheten föreslår
att priset för ett matabonnemang höjs från 2 560 kr per månad till
2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90 kr per dag),
att priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr
per lunch,
att höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och att höjning
därefter sker årligen eller vartannat år.
Beslutsunderlag
 Kostenhetens skrivelse inkommen 2013-05-22.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 121.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att priset för ett matabonnemang höjs
från 2 560 kr per månad till 2 700 kr per månad (85 kr per dag till 90
kr per dag).
- Priset för lunch i ordinärt boende höjs från 60 kr per lunch till 65 kr
per lunch.
- Höjningarna ska ske från och med 2014-01-01 och justering ska
därefter ske årligen.
_____
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Kompensation för kostnadsökning på grund av
löneökningar och inflation
Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23, § 109 att anta förslag till
kostnadskompensation innebärande att respektive nämnds nettobudget räknas upp med en procentsats som är ett beräknat index av
både förväntad timlöneutveckling och utveckling av konsumentprisindex.
Ekonomienheten aktualiserar att systemet för kostnadskompensation
bör ses över eftersom andelen köp av verksamhet har ökat sedan
systemet infördes. Ekonomienheten presenterar två olika alternativ.
Alternativ 1 utgår från nuvarande indexberäkning med tillägg att köp
av tjänster beräknas som personalkostnad. Alternativ 1 innebär en
ökad kompensation till nämnderna med totalt 982 000 kr för 2014
jämfört med nuvarande system.
Alternativ 2 innebär att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används. Av prisindexet
avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar. Alternativ 2
innebär en ökad kompensation till nämnderna med totalt 1 685 000
kr (inklusive strategiska lönesatsningar) för 2014 jämfört med nuvarande system.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 122.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ska användas
för beräkning av kostnadskompensation till nämnderna. Av prisindexet avsätts 0,1 procentenhet till strategiska lönesatsningar.
_____
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Budget 2014, plan 2015–2016 – politiska organisationen
Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och
den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget som underlag för kommunfullmäktiges
beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.
I sammanställningen finns förslag till verksamhetsbeskrivning för den
politiska organisationen.
Beslutsunderlag
 Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med
mera, daterat 2013-05-07.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 99.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 124.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsbeskrivning för den
politiska organisationen enligt förslag daterat 2013-05-07.
_____
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Budget 2014, plan 2015–2016 – övergripande
Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-12, § 34 dialogdag 1 att anta
"Anvisningar budget 2014, plan 2015-2016, del I" daterade 2013-0212.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för partier som
inte är representerade i utskottet har vid budgetberedningsmöten
diskuterat budgeten 2013-03-19, § 52, 2013-04-02, § 71, 2013-0403, § 72, 2013-04-23, § 75 och 2014-04-30, § 97.
Ekonomienheten har 2013-05-07 sammanställt facknämndernas och
den politiska organisationens förslag till verksamhetsbeskrivning,
verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget som underlag för kommunfullmäktiges
beslut om budget och verksamhetsplan 2014 och plan 2015-2016.
Kommunstyrelsen genomförde 2013-05-14, § 100 dialogdag 2, där
representanter för respektive nämnd presenterade förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, övergripande mål, investeringsbudget, avgiftsförändringar och flyktingbudget.
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2013-06-10, §
22 behandlat sitt förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé
och övergripande mål.
Kommunfullmäktige har 2013-06-24, § 66 behandlat sitt förslag till
verksamhetsbeskrivning för den politiska organisationen.
Ekonomienheten har upprättat förslag till anvisningar, del II för internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016. Förslaget är
daterat 2013-06-04.
Beslutsunderlag
 Budget och verksamhetsplan 2014, plan 2015–2016 – facknämndernas förslag till verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé med
mera, daterat 2013-05-07.
 Anvisningar del II för internbudget och verksamhetsplan 2014,
plan 2015–2016, förslag daterat 2013-06-04.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-05-28, § 100.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-04, § 125:
- 1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
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- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst
1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 201305-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med
följande ändringar och tillägg:
- 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på
nämnds-/förvaltningsnivå.
- 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
2014
2015
2016

15 687 tkr
18 236 tkr
22 429 tkr.

- 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
- 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och
3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
- 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr
2016.
- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och
underhåll av konst.
- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000
tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
- 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med
2014.
- 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult
avsätts 1 300 tkr från och med 2015.
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- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr
för 2014 och 200 tkr från och med 2015.
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från
och med 2014.
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts
200 tkr från och med 2015.
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra
enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset.
Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag
till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen.
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13
tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.
- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas
från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr
från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från
och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014
med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter
beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och
600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och
med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för
utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr
som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall.
Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i
budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma
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ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr
kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.
- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och
med 2014.
- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med
2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning
och då upphör med 25 %-andelen av hyran).
- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda
matavgifter inom äldreomsorgen.
- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Politisk organisation
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för familjerätt

Budget 2014 tkr
8 773
74 369
40 360
7 317
30 371
317 063
261 441
599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med
187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561
tkr för 2014 enligt fördelning nedan:
Nämnd/förvaltning
(belopp i tkr)

Investeringsbudget
mandatperioden
2011-2014 varav 2014

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Bredband
Konstfonden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Internbanken
Total investering

6 104
467 000
40 000
200
100
5 229
10 000
4 800
10 567
544 000

1 000
118 855
10 000
50
0
650
806
1 200
3 000
135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid
fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska
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samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny
befolkningsprognos samt prioritera förslagen.
- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad
skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/
förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:
2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och
2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.
Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en
arena.
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag
att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system
som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda
elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i
kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de
kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges
novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av
förskolorna Vitsippan och Tornet
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

211

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Sammanträdesdatum

forts
kf § 67/2013

Sida

28

Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens
verksamhet
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50
Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041
Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823
Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041
Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050
Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109
Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041
Yrkanden
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Tomas Simonsson
(FP), Sonja Emilsson (M), Tord Åkesson (M), Michael Öberg
(MP), Claes Lindahl (C) och Bodil Hansen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Dan Bülow (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den
ändringen att förslag enligt punkt 26 om att avsätta medel till
Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné avslås.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med följande ändringar:
punkt 26 - avsättning av medel till Orangeri och Kunskapscentrum
Carl von Linné avslås
punkt 28 - avsättning av medel för kulturstråk avslås.
De ovan frigjorda medlen omprioriteras till skolan i Pjätteryd samt till
förskolorna i Eneryda, Hallaryd och Häradsbäck.
Ingemar Almkvist (S) med instämmande av Stefan Jönsson (S),
Monica Haider (S) och Indira Ruiz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
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punkt 3 - det finansiella målet på minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är för högt.
punkt 31 - utbildningsnämndens budget utökas med 11 000 tkr från
och med 2014.
punkt 33 a - socialnämndens budget utökas med 2 600 tkr för äldreomsorgen från och med 2014.
Lars Ingvert (S) yrkar - som komplettering till Ingemar Almkvists (S)
yrkande - att punkt 24 om att avsätta 400 tkr för utredning om
arbetsmarknadsåtgärder avslås.
Ingemar Almkvist (S) yrkar att (punkt 39) skatteintäkterna ska beräknas på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 775 invånare.
Därmed blir årets resultat 2014 1 022 tkr.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Bodil Hansen (M) och
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på Gull-Britt Tranviks (SD) yrkanden.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Sonja Emilsson (M)
och Michael Öberg (MP) yrkar avslag på Dan Bülows (KD) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 1 och 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 3 och Ingemar Almkvists (S) yrkande enligt punkt 3 och finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 4 - 23 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 4
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 24 och Lars Ingverts (S) yrkande enligt punkt 24 och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 5
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 25 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning 6
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 26 och Dan Bülows (KD) och Gull-Britt Tranviks (SD) yrkanden
enligt punkt 26 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 7
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 27 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning 8
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 28 och Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande enligt punkt 28 och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 9
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 29 och 30 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 10
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkt 31 och Ingemar Almkvists (S) yrkande enligt punkt 31 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M),
Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Greta Ivarsson (C), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders
Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
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Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).
Nej-röst:
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V).
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 11
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 32 och 33 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 12
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Almkvists (S) yrkande
enligt punkt 33 a och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag på Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M),
Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Greta Ivarsson (C), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders
Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).
Nej-röst:
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
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Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V).
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat
avslå Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Propositionsordning 13
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 34 - 38 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 14
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
punkterna 40 - 47 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
- 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst
1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 201305-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med
följande ändringar och tillägg:
- 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på
nämnds-/förvaltningsnivå.
- 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
2014
2015
2016

15 687 tkr
18 236 tkr
22 429 tkr.
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- 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten.
- 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och
3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar.
- 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016.
- 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för
volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr
2016.
- 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och
underhåll av konst.
- 12 Budgeten för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000
tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016.
- 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr.
- 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med
2014.
- 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult
avsätts 1 300 tkr från och med 2015. Dnr 2013/47 537
- 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr
för 2014 och 200 tkr från och med 2015. Dnr 2011/127 311
- 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från
och med 2014. Dnr 2013/125 532
- 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts
200 tkr från och med 2015. Dnr 2011/157 312
- 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra
enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset.
Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
- 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag
till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen. Dnr 2013/14 730
- 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13
tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. Dnr 2010/127 003
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- 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas
från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. 2013/24 050
- 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr
från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från
och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
- 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014
med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
- 25 Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter
beslutas i november 2013.
- 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och
600 tkr 2016.
- 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och
med 2014 för ny programvara.
- 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för
utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
- 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
- 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr
som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall.
Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i
budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma
ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr
kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.
- 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och
med 2014.
- 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med
2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning
och då upphör med 25 %-andelen av hyran).
- 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda
matavgifter inom äldreomsorgen.
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- 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Politisk organisation
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Gemensamma nämnden för familjerätt

Budget 2014 tkr
8 773
74 369
40 360
7 317
30 371
317 063
261 441
599

- 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med
187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561
tkr för 2014 enligt fördelning nedan:
Nämnd/förvaltning
(belopp i tkr)

Investeringsbudget
mandatperioden
2011-2014 varav 2014

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Bredband
Konstfonden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Internbanken
Total investering

6 104
467 000
40 000
200
100
5 229
10 000
4 800
10 567
544 000

1 000
118 855
10 000
50
0
650
806
1 200
3 000
135 561

- 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid
fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen.
- 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016.
- 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad
skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare.
- 40 Budgetanvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/
förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas.
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- 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:
2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och
2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Dnr 2010/65 822
Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en
arena. Dnr 2012/194 109
- 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag
att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.
- 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.
- 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system
som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter.
Dnr 2012/99 280
- 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda
elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i
kommunfullmäktige.
- 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de
kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges
novembersammanträde.
- 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av
förskolorna Vitsippan och Tornet Dnr 2012/50; 2012/51 290
Utbildningsnämnden 2011-05-25 § 72, Dnr 2011/28 041
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042
Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens
verksamhet Dnr 2013/130 047
Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 50, Dnr 2013/100 042
Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation
Utbildningsnämnden 2011-05-04 § 61, Dnr 2011/28 041
Motionsspår med belysning i Haganäs
Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 § 4
Dnr 2012/141 823
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Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda
Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13,
Dnr 2013/90 041
Upphandling av färskt nötkött
Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050
Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet
Kommunfullmäktige 2013-03-25 § 23, Dnr 2012/194 109
Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt
omsorgen av personer med funktionsnedsättning
Socialnämnden 2013-01-22 § 2, Dnr 2013/38 041.
Reservationer
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Einar Holmqvist (S),
Ingrid Bergström (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S), Ingrid
Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S) och Jerker Nilsson (V) reserverar sig till förmån för Ingemar Almkvists och Lars Ingverts
yrkanden.
Gull-Britt Tranvik (SD) och Börje Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för Gull-Britt Tranviks yrkanden.
_____
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§ 68

Meddelanden
Dnr 2013/36
700
1 Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS för perioden 2013-01-01--03-31
Dnr 2013/70
191
2 Länsstyrelsens protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet (sep bilaga)
Dnr 2013/73
102
3 Länsstyrelsens protokoll 2013-05-28 - Åke Karlsson (S) utses som
ersättare i fullmäktige efter Malin Ahrens Nygren (S) och Tryggve
Eriksson (C) utses som ersättare efter Roland Johansson (C)
Dnr 2013/114
109
4 Motion från Michael Öberg om anonymiserande av anställningsansökningar. Motionen har remitterats av kommunfullmäktiges ordförande till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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214

Antagande av detaljplan för del av Bölsnäs 2:3 i
Liatorp
Förslag till detaljplan för del av Bölsnäs 2:3 i Liatorp har varit utställt
en andra gång under tiden 2013-05-14--06-05.
Under utställningstiden har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen,
Eon Elnät och stugägare. Synpunkterna är sammanställda i utlåtandet.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämnden beslöt 2013-06-10, § 52 att godkänna
detaljplanen för del av Bölsnäs 2:3 och översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget är daterat 2013-06-10.
 Kommunstyrelsens förslag 2013-06-24, § 128.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Bölsnäs
2:3 i Liatorp. Planförslaget är daterat 2013-06-10.
______

Justerandes sign
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 26 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA-verksamhetens framtida
kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och deras
finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare ekonomiredovisning gällande VA behöver
rättas till. Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VAverksamheten ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 47, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 47
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 13
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 47 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare VA- ekonomiredovisning behöver rättas till.
Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten
ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–
2020, från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 13
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

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)
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13 Upphävande av beslut om fondering av
avgifter för vatten och avlopp (VA)
Ärendenummer KS 2021/16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kronor finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan.
Utredningen har visat att tidigare VA- ekonomiredovisning behöver rättas till.
Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten
ska upphävas.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-19, § 6, att föreslå kommunfullmäktige
följande:
4. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013–2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
5. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
6. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2021-01-19, § 6
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktige 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med tekniska nämndens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 6 Upphävande av beslut om fondering av avgifter
för VA
Ärendenummer TN 2021/8

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013-2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA1-verksamhetens
framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och
deras finansiering via VA-taxan. Utredningen har visat att tidigare VAekonomiredovisning behöver rättas till. Det innebär att tidigare fattade be-slut
om investeringsfond för VA-verksamheten ska upphävas.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 26

1

VA står för vatten och avlopp

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-01-11
Teknisk förvaltning
Kristin Täljsten
kristin.taljsten@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Upphävande av tidigare beslut om VA- fondering
Ärendenummer TN 2021/8

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har påbörjat en utredning av VA (vatten och avlopp)
verksamhetens framtida kostnader i syfte att kartlägga det framtida behovet av
intäkter och deras finansiering via VA taxan. Utredningen har visat att tidigare
VA- ekonomiredovisning behöver rättas till. Det innebär att tidigare fattade beslut om investeringsfond för VA-verksamheten ska upphävas.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11
 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24, § 59
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 26

Ärendebeskrivning
En utredning av VA verksamhetens framtida kostnader har påbörjats i syfte att
kartlägga det framtida behovet av intäkter och deras finansiering via VA taxan.
VA huvudmannen (Älmhults kommun) ansvarar för att kraven i vattentjänstlagen efterlevs. Kommunfullmäktige beslutar om taxor. Avsättningen i befintliga
fonder kan ifrågasättas utifrån denna lagstiftning eftersom det till största delen är
inbetalda anläggningsavgifter från en liten del av avgiftskollektivet som har fonderats istället för att periodiseras, så som redovisningsreglementet kräver.
För att kunna fortsätta utredningen och analysera behovet av intäkter och konsekvenserna för VA taxan år 2022 och framåt, krävs därför ett beslut att upphäva
tidigare beslut om fondering så att redovisningsprincipen mellan 2013-2020 ändras från fondering till periodisering. Enligt förslaget byter de upparbetade fonderna skepnad till intäkter som periodiseras och kommer verksamheten tillgodo
under en lång tid framöver. Anläggningsavgifterna kommer att periodiseras under 33 år.
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2(2)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Ändra redovisningsprincipen för VA-verksamheten mellan åren 2013-2020,
från fonderingsprincipen till periodiseringsprincipen.
2. Upphäva tidigare beslutet i kommunfullmäktige § 26/2018.
3. Upphäva följande del av tidigare beslut i kommunfullmäktige § 59/2013:
- Avsättning till en reservfond beviljas på upp till 30 000 000 kr från och
med bokslut 2013 till det år som reservvattentäkten i Delary tas i bruk - beräknat 2019. 9 681 000 kr finns reserverade i bokslutet för 2012.

Kristin Täljsten
VA-chef

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomiavdelningen
VA-chef
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 25 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilldela tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för
drift och underhåll av busskurer att finansieras av kommunstyrelsen
strategiska medel.
2. Uppdra till tekniska nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget
avseende år 2022 och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer1.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 46
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-23, § 12
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150
1

Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Monica Haider (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 150 Svar på motion om planering för busskurer Monica Haider (S)
Ärendenummer KS 2019/90

Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen bifalles.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan beretts av kommunledningsförvaltningen i
samverkan med tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslår att
motionen bifalles.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 oktober 2020, § 207, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige följande:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 207
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 116
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Motion om planering för busskurer daterad 2019-06-10

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) och Tomas Harrysson (C) 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.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 46 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-23, § 12
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12 Tilläggsbudget för tekniska nämndens
övertagande av ansvar för kommunens busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

240

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden ett
tilläggsanslag om 100 000 kronor år 2021 för drift och underhåll av
busskurer att finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 136 Uppdrag om underhållsplan för busskurer
Ärendenummer TN 2020/127

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en underhållsplan för
kommunens busskurer. Underhållsplanen ska beslutas av tekniska nämnden
senast i mars år 2021.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 200 000 kronor i
tilläggsbudget för övertagandet av ansvar i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Monica Haider (S) om planering
för kommunens busskurer. Kommunfullmäktiges beslut innebär alltså att
motionärens yrkande ska genomföras i sin helhet. Fullmäktiges beslut innebär att
ansvaret för busskurer överlåts till tekniska nämnden i enlighet med motionens
yrkanden och ska därför också verkställas motionens yrkanden i sin helhet.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-09
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om tilläggsbudget för tekniska
nämndens övertagande av ansvar för kommunens
busskurer
Ärendenummer KS 2020/137

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
 Tekniska nämnden 2020-12-15, § 137
 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 150

Ärendeberedning
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige tilldela tekniska
nämnden 200 tkr i utökad driftsbudget med anledning av fullmäktiges beslut om
överförande av ansvar för kommunens busskurer.
Bakgrunden till beslutet hänförs till motion från Monica Haider (S) gällande
planering för busskurer som inkom 2019-06-10. Förslagsställaren anförde att det
finns en politisk vilja att minska klimatpåverkan genom ökat resande med
kollektivtrafik. Dock ansågs kommunens busskurer i dåligt skick och
kommunledningsförvaltningen var ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslog att en långsiktig underhållsplan skulle tas fram för
befintliga busskurer, att placering av busskurer skulle utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer skulle föras över till tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslog att
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motionen skulle bifallas. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26
oktober 2020 och beslutade bifalla motionen.

Överväganden
Av kommunallagen (11 kap. 15 §) framgår att om kommunfullmäktige beslutar
om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras.
Av kommunledningsförvaltningens beredning av motionen per 2020-09-11
framgår att den årliga genomsnittliga kostnaden för drift och skötsel för stationer
samt busskurer uppgår till ca 200 tkr. I tjänsteskrivelsen konstateras också att det
saknas budgetmedel för drift och skötsel av stationer och busskurer. Det framgår
också att det saknas investeringsmedel för nyanläggning av busskurer samt
belyser att frågan behöver hänföras till budgetprocessen.
Älmhults kommun har en ansträngd ekonomisk situation år 2021 där kommunen
budgeterat för ett negativt resultat. Det innebär att varje ny utgift och nytt
uppdrag behöver värderas tillsammans med övriga kommunala uppdrag och
prioriteringar med hänsyn till förvaltningarnas och kommunens övergripande
ekonomiska förmåga. Under kommunstyrelsens oförutsedda återstår 550 tkr år
2021 som kan användas till finansiering av drift och underhåll vid behov.
Kommunstyrelsen föreslås välja något av nedan förslag:
•
•
•

Föreslå kommunfullmäktige återkalla tidigare beslut om drift och
underhåll av busskurer då finansiering saknas
Föreslå kommunfullmäktige tilldela driftsmedel för det beslutade
uppdraget
Föreslå kommunfullmäktige avslå tilldelning av driftsmedel för det
beslutade uppdraget

Kommunledningsförvaltningens förslag är att tilldela driftsmedel, utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag motsvarande det belopp som framgick i
ursprungliga tjänsteskrivelsen, för år 2021 samt att uppdra till tekniska nämnden
att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela tekniska nämnden
ett tilläggsanslag om 200 tkr år 2021 för drift och underhåll av busskurer att
finansieras av kommunstyrelsen strategiska medel
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till tekniska
nämnden att hantera samtliga äskanden om driftsbudget avseende år 2022
och framåt i budgetprocess 2022.
Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-03-29

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 27 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunfullmäktiges beslut
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 mars 2021, § 48, och beslutade
föreslå kommunfullmäktige besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla
till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 48
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 14
 Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 48 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23, § 14
 Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer KS 2021/28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-16, § 16, föreslå kommunfullmäktige
besluta om tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar
för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2021-02-16, § 16
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 16 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende
markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer TN 2021/15

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att den tillfälliga avgiftsbefrielsen för
markupplåtelse av uteserveringar som beslutades av Kommunfullmäktige 202004-27, §61 förlängs till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-01-27
Teknisk förvaltningen
Elinor Johansson
elinor.johansson@almhult.se
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om tillfällig avgiftsbefrielse
avseende markupplåtelse för uteserveringar
Ärendenummer TN 2021/15

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att den tillfälliga avgiftsbefrielsen för
markupplåtelse av uteserveringar som beslutades av Kommunfullmäktige 202004-27, §61 förlängs till och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 202
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 61

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-25, § 202 beslut om taxa för bland annat
markupplåtelse för uteserveringar. Den 27 april 2020 beslutade
Kommunfullmäktige att på grund av rådande pandemi stötta näringslivet genom
att införa en tillfällig avgiftsbefrielse för uteserveringar för sommarsäsongen
2020, till och med 2020-12-31. Då pandemin fortsätter att försvåra för
näringslivet i kommunen föreslår tekniska förvaltningen att avgiftsbefrielsen
förlängs till och med 2021-12-31.
Avgiftsbefrielsen bör endast gälla uteserveringar. Saluplatser och matvagnar
debiteras enligt taxa.
Avgiftsbefrielsen innebär en beräknad intäktsförlust för tekniska förvaltningen
på cirka 45 000 kr.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Tillfällig avgiftsbefrielse avseende markupplåtelse för uteserveringar för
säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla till och med 2021-12-31.
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Elinor Johansson

Underskrift

Gatuingenjör

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Kännedom
Kommunledningsförvaltningen
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 73 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2
och 4, Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/3

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 29
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26
 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308
 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512
 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308
 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult.
Daterad 2018-02-02
 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08
 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15
 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 2021-0226

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)
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 29 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2
och 4, Älmhult, Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2018/3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308
 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308
 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512
 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308
 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult.
Daterad 2018-02-02
 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08
 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15
 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 2021-0226

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-02-26
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder,
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens
uttryck.
Garage ska finnas på källarplan.
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan,
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs
av kommunen.
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret
och en gård skapas innanför.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308
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Tjänsteskrivelse
2021-02-26

2(2)



Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308



Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308



Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512



Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308



Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4,
Älmhult. Daterad 2018-02-02



Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08



PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15



Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad
2021-02-26

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen.

Karin Wennberg

Susann Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen

261

