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Sammanträdesprotokoll

2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 47 Justering av renhållningstaxa 2020 - 
förbränningsskatt
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer justering av renhållningstaxa för Älmhult 

kommun enligt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB daterat 
2020-01-20.

2. Den nya renhållningstaxan gäller från 2020-04-01.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
3. Tekniska förvaltningen ska inkomma med förtydligande av tabellen i 

förvaltningens tjänsteskrivelse utifrån jämförelse med uppgifter i bilagorna i 
ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning. Skattenivån kommer att 
trappas upp stegvis från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 
och till 125 kr per ton avfall 2022.
Skatten på avfallsförbränning innebär ökade kostnader för Södra Smålands 
Avfall och Miljö AB avseende Älmhults kommun om 393 000 kronor. En 
justering av taxan föreslås från och med april.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut 2020-01-28, § 8

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21

 Södra Smålands Avfall och Miljö AB:s tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-10 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt, daterat 2020-01-
20

 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med 
förbränningsskatt

 

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Dan Blixt (M) föreslår som tillägg till beslutet ett förtydligande av tabellen i 
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse utifrån jämförelse med uppgifter i 
bilagorna i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Dan Blixts 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 8 Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020
Ärendenummer TN 2019/50

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till 

justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from 
2020-04-01.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21

 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt

 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med 
förbränningsskatt

_____

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

2020-03-12

Förtydligande avseende renhållningstaxan

Nedan anges ett förtydligande avseende angivna
siffror i tjänsteskrivelsen, justering av
renhållningstaxan 2020 till ärende KS 2019/114

Älmhults kommun Förslag, 1 januari
2020, exkl. skatt
(kr)

Förslag, 1 april
2020, inkl. skatt
(kr)

Ökning
(kr)

Grundavgift villa 1144 1160 16

Hämtningsavgift exkl. grundavgift, avser åretrunt
370 liters kärl 26 +13 tömmningar per år. 1834 1853 19

Hämtningsavgift inkl. grundavgift, avser åretrunt
370 liters kärl 26 +13 tömmningar per år. 2978 3013 35

Total ökning för en villa pga skatt 35
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Tjänsteskrivelse

2020-01-21 1(2)

Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se

Tekniska nämnden

Justering av renhållningstaxa 2020 
Ärendenummer TN 2019/50

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21

 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt

 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med 
förbränningsskatt

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

2020-01-21 2(2)

Älmhult

Grundavgift Villa före skatt 1144

Grundavgift villa efter skatt 1160

Ökning grundavgift pga 
skatten

16

Ökad hämtavgift villa 19

Total ökning Villa 35

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till 

justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from 
2020-04-01.

Matilda Dunfjäll Anders Nyberg
Nämndsekreterare Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Tekniska förvaltningen
Södra Smålands Avfall och Miljö
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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   1(9) 

 

  
  
  

                 
 

 
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2020 
Gäller from 2020-04-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 75 kr per ton. 
 

1. HUSHÅLLSSOPOR  
 
A Grundavgift / kr  
 
 Byggnad med tre eller fler lägenheter  715 per lägenhet 

 
 Byggnad med upp till två lägenheter  1160 per byggnad

  
 Byggnad med verksamhet/industri  1015 per byggnad 
 
 Fritidshus   1020 per byggnad 
 
 Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 

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

 B Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus 
  

Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus: 

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.  
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren. 
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållares placering 
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 
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 2(9) 
 

 
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid 
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband 
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag 
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB. 

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 

-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av 
kärl ansvarar abonnenten för. 
 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två 
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning 
under fritidssäsongen) 

Taxa nedan gäller from att hushåll erbjudits Fastighetsnära hämtning, fram 
tills dess gäller taxor enligt bilaga A. För övergångstaxor gäller att kärl ska 
vara placerat vid tomtgräns. 

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 3013 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 tömningar 
per år 2740 

Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1103 

Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4119 

Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4871 

Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar  1920 

Fritidshus -Extra 190 l kärl blöjor 10 tömningar  
(kräver fyrfacksabonnemang) 566 

Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 2179 

Fritidshus 370 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 2589 
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I total taxa ovan ingår grundavgift 
 
Möjlighet finns att välja 240 l kärl för fyrfack i de fall där 370 l kärl ej får 
plats. Avgift är densamma som för 370 l kärl. 
 
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. 
Vid särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning 
inom 15 m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, 
längre dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver 
avgift för dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med 
antal årshämtningar. 
 
Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta 
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB 
 
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering 
av matavfallet i köket. 

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår 
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan 
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per 
abonnent. 
 
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent. 

I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd 
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats 
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig 
kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle. 

 

 
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus 

För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages 
avgift om 100 kr per tillfälle. 

För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat 
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang 
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget. 

 
C Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av 

hushållsavfall i säck, kärl och containers 
 
 Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier 

för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers: 
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.  
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 4(9) 
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till 
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.  

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning. 
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.  
 

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och 
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter 

Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits 
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits 
matavfallsinsamling. 

För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från 
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter 
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att klara 
matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten automatiskt 
till abonnemang med osorterat avfall.  

I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig 
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen 
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid 
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr per 
tillfälle. 

I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i 
köket. 

För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera 
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger 
kostnaden för tömning en gång per vecka. 

Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av 
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för 
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av 
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för 
kärl alternativt 20 m för säck.  

 
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25 
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar. 
 
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och 
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift om 
300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits. 
 
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av 
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan 
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden 
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift. 

-För utkörning av kärl utgår avgift om 300 kr 
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-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

 
 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och 
verksamheter 

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 4228 

Grundavgifter tillkommer 

 

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

per tömning 

Matavfall max 500 l 48 

Matavfall max 1000 l 89 

Restavfall max 3000 l 243 

Restavfall max 5000 l 340 

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

2. LATRIN 
 Taxor se bilaga A 

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

Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med 
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.  
 
Hämtning från badplatser, fritidsområden, byggnadsplatser och tillfälliga 
arrangemang debiteras efter budningstaxa.  

Avgift för Grovavfallshämtning 

Mot avgift om 260 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 50 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad vecka på fast dag i veckan. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. 

Avgift för hämtning av farligt avfall 

Mot avgift om 100 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från 
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, 
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej. 
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 
märkt med upplysning om innehållet. Förpackningar med farligt avfall skall i 
sin tur vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de 
väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället. Avfallslämnare i 
villafastighet håller själv med lämplig behållare. Behållare med farligt avfall 
skall inför hämtning vara placerad på överenskommet ställe på 
villafastighetens tomt. 
 
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 
med samma intervall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan 
annonserad hämtdag. 
Per tillfälle hämtas max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en 
papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen 
cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan läckage, ska vara uppmärkta 
med tydligt läsbart innehåll.  
 
 

4. SLAMAVSKILJARE 
 
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   940 kr  
Volym 3-4 m3  1650 kr   
Volym 4-6 m3  2080 kr 
Volym upp till 12 m3  3400 kr 
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
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 7(9) 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr 
per tömning. 
 
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende 
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1875 kr 
Volym 3-4 m3  2520 kr 
Volym 4-6 m3  2950 kr 
Volym upp till 12 m3  4100 kr 
 
Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, 
avgift per tank enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  2100 kr 
Volym 3-4 m3  2520 kr 
Volym 4-6 m3  2950 kr 
Volym upp till 12 m3  4100 kr 
 
Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs 
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma 
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad 
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle. 
 
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m 
enligt följande:  
Över 30 m slang   100 kr 
Över 40 m slang  200 kr  
 
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 
575 kr per brunn 
 
 
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan 
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och 
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd 
volym. 
 
Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per 
avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
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 8(9) 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång 
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. 
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För 
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per 
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra 
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton 
tömd volym. 
 
5. Trädgårdsavfall i kärl  
 
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 750 kr. För 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift 
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen 
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för 
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. 
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.  

 
6. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

6.1 Avbrott och ändringar 
 
 Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader 

medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.  
 

Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel 
debiteringsmånad. 

 
6.2 Ersättning 
 

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

  
6.3 Ändring av abonnemang 
 

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

6.4 Ändringsavgift 
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 Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. 
 
 

6.5 Avgiftsskyldighet  
 
 I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens 

ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
skall anses som ägare.  
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB 
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder 
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom 
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är 
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive 
beställare. 

 
 Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits, 

avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen. 
 
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.  
 
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället, 
uttages likväl avgift som om hämtning skett. 
 

6.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 

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

6.7 Abonnentens åliggande 
 
 Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift. 

 
6.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut  

 
Om staten beslutar om införande av sk förbränningsskatt, så ges Södra 
Smålands avfall och miljö AB bemyndigande att fatta beslut om justering av 
renhållningstaxan motsvarande kostnad för förbränningsskatten. 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 1(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Latrin
Latrintömning Varannan vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 12 0-5 m ÄLFLAT10 Behållare och år 2060

Latrin
Latrintömning Varje vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 22 0-5 m ÄLFLAT20 Behållare och år 4121

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 5 0-5 m ÄLFLAT5 Behållare och år 1033

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45 
liter 40 13 0-5 m ÄLHLAT13 Behållare och år 1498

Latrin
Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl 
45 liter 40 26 0-5 m ÄLHLAT26 Behållare och år 2990

Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 2 ggr per vecka 8000 104 0-5 m ÄLH08C104K Behållare och år 116910 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 8 kbm var 14:de dag 8000 26 0-5 m ÄLH08C26K Behållare och år 31293 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 1 ggr per vecka 8000 52 0-5 m ÄLH08C52K Behållare och år 59830 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 2 ggr per vecka 6000 104 0-5 m ÄLH06C104K Behållare och år 92950 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 6 kbm var 14:de dag 6000 26 0-5 m ÄLH06C26K Behållare och år 24908 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 1 ggr per vecka 6000 52 0-5 m ÄLH06C52K Behållare och år 47589 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 2 ggr per vecka 3000 104 0-5 m ÄLH03C104K Behållare och år 58981 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 3 kbm var 14:de dag 3000 26 0-5 m ÄLH03C26K Behållare och år 16024 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 1 ggr per vecka 3000 52 0-5 m ÄLH03C52K Behållare och år 30345 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 660 liter 600 12 0-5 m ÄLFC600K10A Behållare och år 3561 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
660 liter 600 20 0-5 m ÄLFC600K20A Behållare och år 7120 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Diö båthamn, Åsen Varje 
vecka, sommar Kärl-3 660 liter 600 22 21-40 m ÄLFDIÖ600K20C Behållare och år 1018 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 660 liter 600 104 0-5 m ÄLHN600K104A Behållare och år 17432 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 660 liter 600 104 6-20 m ÄLHN600K104B Behållare och år 18895 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 660 liter 600 104 21-40 m ÄLHN600K104C Behållare och år 22515 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 660 liter 600 156 0-5 m ÄLHN600K156A Behållare och år 26143 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 660 
liter 600 26 0-5 m ÄLHN600K26A Behållare och år 5368 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 660 
liter 600 26 6-20 m ÄLHN600K26B Behållare och år 5757 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 660 liter 600 52 0-5 m ÄLHN600K52A Behållare och år 8715 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 660 liter 600 52 6-20 m ÄLHN600K52B Behållare och år 9446 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 660 liter 600 52 21-40 m ÄLHN600K52C Behållare och år 11256 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

4100

7516

1708

4441

8882
127555

33858
65090

102323
27174
52224
67974
18212
34799

1345

2096

2283

9979

9979

9979

14858

2561

2561

4904

4904

4904

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 2(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 400 liter 400 104 0-5 m ÄLHN400K104A Behållare och år 13243 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 400 liter 400 104 6-20 m ÄLHN400K104B Behållare och år 13753 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 400 liter 400 104 21-40 m ÄLHN400K104C Behållare och år 14262 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 400 liter 400 156 0-5 m ÄLHN400K156A Behållare och år 19866 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 400 
liter 400 26 0-5 m ÄLHN400K26A Behållare och år 4177 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 400 
liter 400 26 6-20 m ÄLHN400K26B Behållare och år 4686 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-3 400 
liter 400 26 21-40 m ÄLHN400K26C Behållare och år 5196 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 400 liter 400 52 0-5 m ÄLHN400K52A Behållare och år 6622 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 400 liter 400 52 6-20 m ÄLHN400K52B Behållare och år 7132 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 400 liter 400 52 21-40 m ÄLHN400K52C Behållare och år 7641 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 370 liter 370 10 0-5 m ÄLFC370K10A Behållare och år 2476 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
370 liter 370 20 0-5 m ÄLFC370K20A Behållare och år 4948 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 240 liter 370 104 0-5 m ÄLHN240S104A Behållare och år 9102 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 370 liter 370 104 0-5 m ÄLHN370K104A Behållare och år 11972 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 370 
liter 370 26 0-5 m ÄLHN370K26A Behållare och år 3750 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 370 liter 370 52 0-5 m ÄLHN370K52A Behållare och år 5984 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 370 liter 370 52 6-20 m ÄLHN370K52B Behållare och år 6250 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 370 liter 370 52 21-40 m ÄLHN370K52C Behållare och år 6683 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 240 liter 240 12 0-5 m ÄLFC240K10A Behållare och år 1801 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
240 liter 240 20 0-5 m ÄLFC240K20A Behållare och år 3601 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 240 liter 240 18 0-5 m ÄLFH240K18A Behållare och år 1833 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

6892

6892

6892

10275

1817

1817

1817

3508

3508

3508

780

1435

6937

6937

1763

3401

3401

3401

722

1146

1040

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 3(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
240 liter 240 26 0-5 m ÄLHC240K26A Behållare och år 2546 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 240 liter 240 104 0-5 m ÄLHN240K104A Behållare och år 9033 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 240 
liter 240 26 0-5 m ÄLHN240K26A Behållare och år 2842 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHN240K52A Behållare och år 4517 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHN240K52B Behållare och år 4796 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 240 liter 240 52 21-40 m ÄLHN240K52C Behållare och år 5230 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHN240S52A Behållare och år 4552 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHN240S52B Behållare och år 468 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 liter 240 104 0-5 m ÄLHNM240K104A Behållare och år 1800 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 liter 240 104 6-20 m ÄLHNM240K104B Behållare och år 1990 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 240 liter 240 26 0-5 m ÄLHNM240K26A Behållare och år 721 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHNM240K52A Behållare och år 900 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHNM240K52B Behållare och år 995 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 2 fast 180 liter 190 12 0-5 m ÄLF3G180K10A Behållare och år 1508 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 180 liter 190 12 0-5 m ÄLFC180K10A Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 22 0-5 m ÄLFC180K20A Behållare och år 3087 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 104 0-5 m ÄLFC180K40A Behållare och år 6174 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
C-omr 180 liter 190 5 0-5 m ÄLFC180K5A Behållare och år 1113 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 180 liter 190 18 0-5 m ÄLFH180K18A Behållare och år 1672 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 5 0-5 m ÄLFV180K5A Behållare och år 1113 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 180 liter 190 13 0-5 m ÄLHC180K13A Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl B-omr 
180 liter 190 13 6-20 m ÄLHC180K13B Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr 
180 liter 190 13 21-40 m ÄLHC180K13C Behållare och år 1406 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

1463

5590

1838

2839

2839

2839

2839

2839
5590
5590

1463
2839
2839

648

669

1053

4746

288

873

288

648

648

648

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 4(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHC180K26A Behållare och år 2028 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 104 0-5 m ÄLHN180K104A Behållare och år 6958 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 180 liter 190 52 0-5 m ÄLHN180K52A Behållare och år 3480 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 104 0-5 m ÄLHNM180K104A Behållare och år 1500 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org. avfall 3 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 156 0-5 m ÄLHNM180K156A Behållare och år 2248 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 180 liter 190 26 0-5 m ÄLHNM180K26A Behållare och år 600 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 180 liter 190 52 0-5 m ÄLHNM180K52A Behållare och år 750 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 180 liter 190 52 6-20 m ÄLHNM180K52B Behållare och år 831 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning var fjärde vecka Kärl 180 
liter 190 13 0-5 m ÄLHV180K13A Behållare och år 1543 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 180 
liter 190 26 0-5 m ÄLHV180K26A Behållare och år 2208 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 180 liter 190 4 0-5 m ÄLHV180K4A Behållare och år 1290 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 2 fast 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHV2G180K26A Behållare och år 2127 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 3 fast 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHV3G180K26A Behållare och år 2566 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Säck 
160 liter 160 20 0-5 m ÄLF160S20A Behållare och år 3060 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Säck 160 liter 160 12 0-5 m ÄLFC160S10A Behållare och år 1531 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Säck-3 160 liter 160 12 21-40 m ÄLFC160S10C Behållare och år 1843 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck 
160 liter 160 20 0-5 m ÄLFN160S20A Behållare och år 6120 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter 160 104 0-5 m ÄLHN160S104A Behållare och år 6845 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Säck 160 
liter 160 26 0-5 m ÄLHN160S26A Behållare och år 2173 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter 160 52 0-5 m ÄLHN160S52A Behållare och år 3422 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter 160 52 6-20 m ÄLHN160S52B Behållare och år 3701 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter 160 52 21-40 m ÄLHN160S52C Behållare och år 3978 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
140 liter 140 5 0-5 m ÄLF140K5A Behållare och år 839 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 140 liter 140 12 0-5 m ÄLFC140K10A Behållare och år 1420 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

1168

4746

2274
4746
7087

1168
2274
2274

648

1021
243

1233

1233

914

593

593

989

5142

1285

2571

2571

2571

249

549

Samtliga avgifter inklusive moms

21



Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 5(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
140 liter 140 20 0-5 m ÄLFC140K20A Behållare och år 2834 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 140 liter 140 18 0-5 m ÄLFH140K18A Behållare och år 1290 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 140 liter 140 13 0-5 m ÄLHV140K13A Behållare och år 1274 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr 
140 liter 140 13 21-40 m ÄLHC140K13C Behållare och år 1136 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
140 liter 140 26 0-5 m ÄLHC140K26A Behållare och år 1817 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 140 104 0-5 m ÄLHN140K104A Behållare och år 6283 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHN140K52A Behållare och år 3143 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 140 104 0-5 m ÄLHNM140K104A Behållare och år 1500 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHNM140K52A Behållare och år 750 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 140 liter 140 52 6-20 m ÄLHNM140K52B Behållare och år 831 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 140 
liter 140 26 0-5 m ÄLHV140K26A Behållare och år 2022 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 140 liter 140 4 0-5 m ÄLHV140K4A Behållare och år 1018 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 140 liter 140 26 0-5 m ÄLHVM140K26A Behållare och år 600 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Varannan vecka Avfallsskåp 26 0-5 m ÄLHSKÅP26A Behållare och år 1944 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Djupbehållare ÄLDJUPBEH Behållare och år 1944
Utgående taxa 
nyteckas ej

Hushållsavfall Gångväg max 20 m per kärl och år 264 Övergångstaxa
Hushållsavfall Gångväg max 40 m per kärl och år 559,9 Övergångstaxa
Container Containerhyra 10 kbm 10000 ÄLCONTHYR10 Behållare och år 4700
Container Containerhyra 2,5 kbm 2500 ÄLCONTHYR2.5 Behållare och år 1650
Container Containerhyra 6 kbm 6000 ÄLCONTHYR6 Behållare och år 4700
Container Containerhyra 8 kbm 8000 ÄLCONTHYR8 Behållare och år 4700
Container Flakhyra per dag ÄLFLAKHYRADYGN Dygn 80
Container Flakhyra ÄLFLAKHYRA Behållare och år 1650
Container Containertömning Per tömning 268,4

Hushållsavfall
160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat 
tillfälle 160 Bud ÄL160bud Behållare och gång

Hushållsavfall
140-190 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 140-190 Bud ÄL190bud Behållare och gång

Hushållsavfall
Latrin, i samband med ordinarie 
hämtning 37 Bud ÄLLATEXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall Latrin, id annat tillfälle 37 Bud ÄLLATBUD Behållare och gång

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

810

735

548

548

969

3690

2006
3950
2006
2006

894
212

1034

1044

1944
264
560

4700
1650
4700
4700

80
1650

268,4

110

105

220

280

Samtliga avgifter inklusive moms

22



Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-04-01 6(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall
370 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 370-400 Bud ÄL400EXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall 370 l kärl Vid annat tillfälle 370-400 Bud ÄL400BUD Behållare och gång

Hushållsavfall
600 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 600-660 Bud ÄL600EXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall 600 l kärl Vid annat tillfälle 600-660 Bud ÄL600BUD Behållare och gång

Hushållsavfall Budning 3 kbm container 3000 Bud ÄLC03BUD Behållare och gång 294

Hushållsavfall Budning 6 kbm container 6000 Bud ÄLC06BUD Behållare och gång 582

Hushållsavfall Budning 8 kbm container 8000 Bud ÄLC08BUD Behållare och gång 776

Hushållsavfall Budning 10 kbm container 10000 Bud ÄLC10BUD Behållare och gång 964

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

135

155

165

185

1030

1305

1490

1705

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-04-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K26KB
3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C156K
3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C104K
3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C52K
3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

5 040 kr
6 635 kr
3 205 kr
3 560 kr

33 785 kr
43 485 kr
27 090 kr
34 850 kr
20 395 kr
26 215 kr
13 700 kr
17 580 kr

6 690 kr
8 630 kr
3 450 kr
4 420 kr

41 985 kr
52 675 kr
33 680 kr
42 235 kr
25 375 kr
31 790 kr
17 065 kr
21 345 kr

8 625 kr
10 765 kr

4 475 kr
5 540 kr

128 925 kr
86 735 kr
44 545 kr
23 455 kr

Samtliga priser inkl. moms

24



Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-04-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K52KA6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C156K
6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C104K
6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C52K
6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C26K
8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C156K
8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C104K
8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C52K
8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C26K
10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C156K
10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C104K
10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C52K
10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

199 665 kr
134 140 kr

68 610 kr
35 845 kr

251 780 kr
169 125 kr

86 465 kr
45 135 kr

296 465 kr
199 035 kr
101 600 kr

52 885 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-04-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K26KB
3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C156K
3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C104K
3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C52K
3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C26K
6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C156K
6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C104K
6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C52K
6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

2 725 kr
3 585 kr
1 395 kr
1 825 kr

20 480 kr
26 355 kr
16 420 kr
21 120 kr
12 365 kr
15 890 kr

8 305 kr
10 655 kr

4 055 kr
5 230 kr
2 090 kr
2 680 kr

28 955 kr
36 330 kr
23 225 kr
29 125 kr
17 500 kr
21 925 kr
11 770 kr
14 720 kr

5 950 kr
7 425 kr
3 085 kr
3 825 kr

88 915 kr
59 820 kr
30 725 kr
16 175 kr

137 700 kr
92 510 kr
47 320 kr
24 725 kr

Samtliga priser inkl. moms26



Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-04-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K52KA8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C156K
8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C104K
8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C52K
8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C26K
10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C156K
10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C104K
10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C52K
10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

173 640 kr
116 635 kr

59 630 kr
31 130 kr

204 460 kr
137 265 kr

70 070 kr
36 475 kr

Samtliga priser inkl. moms27



Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-04-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K26KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K26KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K26KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K26KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K52KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K52KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K104KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K104KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K208KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K208KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K156KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K156KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K208KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K208KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

1 075 kr

1 270 kr

1 255 kr

1 450 kr

1 915 kr

2 305 kr

2 180 kr

2 570 kr

4 070 kr

4 850 kr

3 555 kr

4 335 kr

6 265 kr

7 825 kr

5 965 kr

7 135 kr

7 855 kr

9 415 kr

Samtliga priser inkl. moms28



Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-04-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K260KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K260KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

9 750 kr

11 700 kr

Samtliga priser inkl. moms29
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Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se

Tekniska nämnden

Justering av renhållningstaxa 2020 
Ärendenummer TN 2019/50

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21

 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

 Taxetryck Älmhults kommun 2020 med förbränningsskatt

 Bilaga A-D hämtningsavgifter Älmhults kommun 2020 med 
förbränningsskatt

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

Grundavgift Villa före skatt 1144

Grundavgift villa efter skatt 1160

Ökning grundavgift pga 
skatten

16

Ökad hämtavgift villa 19

Total ökning Villa 35

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer bilagt förslag till 

justering av renhållningstaxa för Älmhult kommun med ikraftträdande from 
2020-04-01.

Matilda Dunfjäll Anders Nyberg
Nämndsekreterare Teknisk chef

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

2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

3. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden 1 500 000 kronor från de 
så kallade ”välfärdsmiljarderna”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
4. Frågan om finansiering återremitteras till kommunledningsförvaltningen för 

utredning utifrån nya uppgifter i skatteprognos för mars månad 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Bo Bergsjö reserverar sig mot beslutspunkt 3 med motiveringen att 
välfärdsmiljonerna måste klarläggas till omfattning och delas ut i ett 
helhetsperspektiv. Även socialnämndens behov bör beaktas. 

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti 
2022. 
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 2(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på 
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat 
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs 
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset 
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till 
kommunledningsförvaltningen som har inkommit med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020. 

2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen.

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 21

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12

 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår avslag på punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut 
och att finansieringen istället sker genom omföring av 1,5 miljoner kronor från 
kommunstyrelsens strategiska satsningar ordinarie samt 4 miljoner kronor 
genom framtidskonto övergripande.

Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg till beslutet att utbildningsnämnden 
tilldelas 1,5 miljoner kronor från de så kallade välfärdsmiljarderna.  

Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till Eva Ballovarres förslag och avslag till 
arbetsutskottets förslag. 
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 3(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Michael Öberg (MP) föreslår bifall till Eva Ballovarres förslag.
Thomas Harrysson (C) och Bo Bergsjö (L) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag.
Sonja Emilsson (M) förslår att frågan om finansiering återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för utredning utifrån nya uppgifter i 
skatteprognos för mars månad 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 1 och 3 i 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsgång återremiss
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Sonja Emilssons 
förslag om återremiss av frågan om finansiering och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall gällande återremiss
Nej-röst för avslag gällande återremiss

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Sonja Emilsson 
förslag att återremittera frågan om finansiering. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Thomas Harrysson (C) X
Dan Blixt (M) X
Bo Bergsjö (L) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Michael Öberg (MP) X
Eva Ballovarre (S) X
Ann Johansson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Börje Tranvik (SD) X
Sonja Emilsson (M) X

6 5
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 4(4)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Ballovarres 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Nej-röst för avslag till tilläggsförslaget.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Eva Ballovarres 
tilläggsförslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår

Thomas Harrysson (C) X
Dan Blixt (M) X
Bo Bergsjö (L) X
Gun-Britt Cedergren (KD) X
Michael Öberg (MP) X
Eva Ballovarre (S) X
Ann Johansson (S) X
Lars Ingvert (S) X
Stefan Jönsson (S) X
Börje Tranvik (SD) X
Sonja Emilsson (M) X

6 5
_____
 
Beslutet skickas till
För åtgärd punkt 4
Kommunledningsförvaltningen
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2020-02-25 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden driftsanslag om 4 650 000 

kronor år 2020 samt tilldelar tekniska nämnden driftsanslag om 850 000 
kronor för år 2020. 

2. Finansiering sker genom extra generella statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) 
som tilldelats kommunen.

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden och tekniska nämnden att 
hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12

 Kommunstyrelsen beslut 2019-12-16, § 258
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2020-02-25 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att finansiering sker genom extra generella 
statsbidrag (s.k. ”välfärdspengar”) som tilldelats kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Elizabeth Peltolas förslag 
och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Skola på Paradiset etapp 3 beräknas stå klar att tas i bruk augusti 
2022. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om uppförande av tillfällig modulskola på 
Haganäsområdet som ska inrymma 2 paralleller samt därtill kopplat 
investeringsbeslut (KF 2019-12-16 § 258). Den tillfälliga modulskolan uppförs 
för att hantera verksamhetens lokalbehov fram till dess att skola på Paradiset 
etapp 3 står klar.
Frågan om tilldelning av medel för ökad årlig driftskostnad återremitterades till 
kommunledningsförvaltningen som härmed återkommer med nytt förslag.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ökade driftskostnader består av 
följande:
- Hyreskostnad för moduler som uppgår till ca 5 Mkr per år.
- Kostnader för städning av lokalerna, el etc. om ca 1,7 mkr per år.
- Kapitaltjänstkostnader om ca 3 mkr per år som uppstår av redan fattat 

investeringsbeslut KF 2019-12-16 § 258.
- Kostnader för yttre skötsel samt ökade kostnader för måltidshantering om ca 

1,3 mkr per år.
Detta innebär att utbildningsnämnden behöver tillföras ett tillfälligt anslag om 
4,65 mkr för halvåret 2020 och tekniska nämnden behöver tillföras ett tillfälligt 
anslag om 850 tkr för halvåret 2020 för att kompenseras för ökade 
driftskostnader.
Gällande de ökade kostnaderna för åren 2021 samt 2022 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att frågan hänskjuts till budgetprocessen. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-12
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Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela 
utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 4,65 mkr år 2020 samt att 
besluta att tilldela tekniska nämnden ett tillfälligt driftsanslag om 850 tkr för 
år 2020. Finansieras genom omföring av 1,5 mkr kommunstyrelsen 
strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom framtidskonto 
övergripande.

2. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att 
hantera övriga äskande i budgetprocess 2021.

Paul Robertsson Susann Pettersson
Utvecklingschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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2019-12-16 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att uppföra moduler för 

skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans skolområde. Modulerna ska tas 
i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på plats till dess att ny skola är 
färdigställd på Paradiset etapp 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska nämnden ett 
investeringsanslag för moduler om 8 350 000 kronor, som finansieras genom 
upplåning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela utbildningsnämnden ett 
investeringsanslag för inventarier till skolan om 4 820 000 kronor, som 
finansieras genom upplåning.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
4. Kommunstyrelsen återremitterar punkt 4 och 5 i 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut för analys av fördelningen 
av driftskostnader mellan utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver 
färdigställas. Enligt den ursprungliga planeringen skulle skolan stå klar till 
augusti 2021 men projektet har blivit försenat. Skola på Paradiset etapp 3 
beräknas nu stå klar att tas i bruk augusti 2022. 
Volymen av elever i grundskolan har ökat i snabbare takt än förväntat vilket 
innebär att skolverksamheten är i behov av ökade lokalvolymer redan till 
höstterminen 2020. Utifrån detta föreslås att en lösning med en tillfällig 
modulskola som står klar att tas i bruk till höstterminen 2020. Modulerna 
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2019-12-16 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

placeras inom Haganässkolans område för att nyttja befintliga resurser i form av 
idrottshall och kök inom området. 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med följande förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att uppföra moduler för 

skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans skolområde. Modulerna ska tas 
i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på plats till dess att ny skola är 
färdigställd på Paradiset etapp 3. 

2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden ett investeringsanslag för 
moduler om 8,35 mkr, som finansieras genom upplåning

3. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden ett investeringsanslag för 
inventarier till skolan om 4,82 mkr, som finansieras genom upplåning

4. Kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag 
om 5,5 mkr år 2020 som finansieras genom omföring av anslaget, 1,5 mkr 
kommunstyrelsen strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom 
framtidskonto övergripande.

5. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att hantera övriga äskande 
i budgetprocess 2021.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) förslår att punkt 4 och 5 i kommunledningsförvaltningens 
förslag till beslut återremitteras för analys av fördelningen av driftskostnader 
mellan utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag avseende punkt 1–3 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas (C) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____
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Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se

Kommunstyrelsen

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 212 om att upphäva beslut 2019-
06-24, § 111 uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult. Kommunfullmäktige 
beslutade även att uppdra till tekniska nämnden att upphandla ny F-6 skola i 
Paradiset etapp 3 med färdigställande maj 2022.
Volymen av elever i grundskolan har ökat i snabbare takt än förväntat vilket 
innebär att skolverksamheten är i behov av fler lokaler redan till höstterminen 
2020. 
Kommunledningsförvaltningen har samverkat med tekniska förvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen kring frågan och mot bakgrund av ovan angivna 
förutsättningar föreslår kommunledningsförvaltningen att en tillfällig 
lokallösning tillskapas genom uppförande av en modulskola och att denna 
placeras inom Haganässkolans skolområde. Det är den mest effektiva lösningen 
då befintliga resurser i form av idrottshall och kök inom området kan nyttjas. 
Den totala storleken på modulskolan är beräknad att kunna inrymma ca 350 
elever (2 paralleller innebärande 16 lektionssalar) vilket är tillräckligt för att 
tillgodose behoven fram till dess att ny färdig skola står på plats. Den tillfälliga 
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lokallösningen innefattar också att bussning av vissa elevgrupper kommer att ske 
från Älmhults centralort till Ryfors skola enligt tidigare prövad modell. 
Lösningen som förordas av utbildningsförvaltningen innebär att eleverna som 
idag går på den svenskspråkiga delen av Elmeskolan flyttar över till den 
tillfälliga modulskolan. Detta innebär att Internationella skolan inte begränsas 
tillväxtmässigt samtidigt som den svenskspråkiga delen av Elmeskolan får 
lokaler i tillräcklig omfattning. Det är av strategisk betydelse för Älmhults 
kommun.  
Den ökade driftskostnaden för skolans verksamhet gällande personella resurser 
(lärare och administrativ personal) blir med denna lösning ringa då dagens 
befintliga personal flyttas över till den tillfälliga modulskolan. Den enda 
ökningen av personella resurser blir då den organiska ökningen kopplad till 
befolkningsökning och därmed det ökade elevantalet. Denna ökning föreligger 
oberoende av tillfällig modulskola.
Totalt krävs investeringar om 8,35 Mkr för att etablera modulerna. Detta är 
fördelat enligt följande:
- Etableringskostnad 3,4 Mkr
- Avetablering 1,5 Mkr
- Byggherrekostnad 0,6 Mkr
- El-anslutning 0,2 Mkr
- VA-anslutning 1,1 Mkr
- Schaktarbeten 1,5 Mkr
- Fiberanslutning 50 tkr
Avskrivningstid för ovan investeringar motsvarar den tid som modulerna nyttjas. 
Under förutsättning att modulerna nyttjas under 3 år så genereras en årlig 
avskrivning om ca 2,8 mkr.
För att utrusta modulerna för skolans ändamål krävs investeringar om 4,82 Mkr i 
inventarier och utrustning. Inventarier och utrustning som köps in för att nyttjas i 
den modulskolan kommer att användas i den nya skolan på Paradiset etapp 3, 
vilket reducerar utgiften för inköp av inventarier till skolan i motsvarande mån. 
Den årliga hyreskostnaden för modulerna uppgår till ca 5 Mkr per år. 
Ökade driftskostnader bestående i städning av lokaler, yttre skötsel, el, hantering 
av mat till matsal uppgår till ca 3 Mkr per år.
Sammanfattningsvis föreligger en total investeringsutgift om 13,17 Mkr och en 
ökad årlig driftskostnad om ca 11 Mkr. Halvårseffekt 5,5 mkr (år 2020).
   

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden 
att uppföra moduler för skoländamål, 350 elever, på Haganässkolans 
skolområde. Modulerna ska tas i bruk höstterminen 2020 och ska finnas på 
plats till dess att ny skola är färdigställd på Paradiset etapp 3. 
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela tekniska 
nämnden ett investeringsanslag för moduler om 8,35 mkr, som finansieras 
genom upplåning

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela 
utbildningsnämnden ett investeringsanslag för inventarier till skolan om 4,82 
mkr, som finansieras genom upplåning

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela 
utbildningsnämnden ett tillfälligt driftsanslag om 5,5 mkr år 2020 som 
finansieras genom omföring av anslaget, 1,5 mkr kommunstyrelsen 
strategiska satsningar ordinarie samt 4 mkr genom framtidskonto 
övergripande.

5. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att hantera övriga äskande 
i budgetprocess 2021.

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om utökning av 
budget för 2020 med 300 000 kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 26

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 90

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29
_____ 
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2020-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om utökning av 
budget för 2020 med 300 000 kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 90

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Enskilda vägar
Ärendenummer KS 2020/07

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07

 Beslut Tekniska nämnden 2019-09-03 TN 2019/47 § 90

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

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

Överväganden
Nämnden har inte föreslagit att använda nämndens avsatta anslag för framtids- 
och utvecklingsmedel. Det framkommer inte om nämnden kan göra egna 
omprioriteringar för att ekonomiskt kunna lösa uppdraget inom befintlig ram och 
vilka konsekvenserna skulle bli av detta eller hur länge projektanställningen 
skulle fortgå. 

De medel som finns avsatta under kommunstyrelsen som skulle kunna användas 
för att lösa uppdraget är 1,5 mkr ”anslag strategiska satsningar”.

Kommunens övergripande ekonomiska situation, i likhet med övriga 
kommunsverige, gör att nämnderna behöver försöka att i första hand lösa 
uppdragen inom befintlig ram genom olika omprioriteringar. Mot bakgrund av 
ovan föreslås att kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om 
utökning av budget 2020 med 300 000 kr.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå tekniska nämndens begäran om 
utökning av budget för 2020 med 300 000 kronor.

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Information
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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2019-09-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ [Nr] Enskilda vägar
Ärendenummer KS 2020/7

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att Älmhults kommun fortsatt skall utföra drift 

och underhåll av de enskilda vägar i Älmhults kommun som är berättigade 
statsbidrag åt vägsamfälligheterna.

2. Tekniska nämnden ska utöka driftbudgeten för enskilda vägar utökas från 
och med 2021. Ökningen hanteras vid ordinarie budgetberedning. 

3. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samarbete med 
ekonomiavdelningen ta fram en handlingsplan för hur investering på annans 
fastighet gällande enskilda vägar skall hanteras.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens budget för 2020 med 

300 000 kronor för projektanställning med uppdraget att ge stöd åt 
vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och regler tillämpas.

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

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har sedan kommunsammanslagningen 1952 utfört drift och 
underhåll samt investeringar på det enskilda vägnätet åt vägsamfälligheterna. 
Detta innebär att Älmhults kommun har fullmakt att mottaga 
vägsamfälligheternas stadsbidrag mot att kommunen utför det drift och underhåll 
som krävs samt hanterar investeringar.
Det som krävs för att Älmhults kommun skall kunna fortsätta arbetet så som det 
bedrivs idag är:

 Utökad driftbudget för dyrare underhållskostnad på grund av att LOU måste 
följas. Baserat på erfarenheter uppskattas ökningen vara cirka 600 000 kr/år 
utöver det som äskas i driftbudgeten för år 2020.
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Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Stöd och starthjälp till vägsamfälligheter för att de skall kunna uppfylla 
ställda krav för att få bidrag för drift och underhåll. Projektanställning för 
detta arbete krävs.

 Hantering av investering på annans fastighet

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

_____
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltning
Felicia Sandberg 
felicia.sandberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Drift, underhåll och investering av enskilda vägar

Ärendenummer KS 2020/7

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

Beslutsnivå
Tekniska Nämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07

 Bilaga 1, Powerpoint – Enskilda vägar

 Bilaga 2, Information – Enskilda vägar daterad 2019-03-29

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

 Utökad driftbudget för dyrare underhållskostnad på grund av att LOU måste 
följas. Baserat på erfarenheter uppskattas ökningen vara cirka 600.000kr/år 
utöver det som äskas i driftbudgeten för år 2020.

 Stöd och starthjälp till vägsamfälligheter för att de skall kunna uppfylla 
ställda krav för att få bidrag för drift och underhåll. Projektanställning för 
detta arbete krävs.

 Hantering av investering på annans fastighet

Förslag till beslut
1. Tekniska Nämnden beslutar att Älmhults kommun fortsatt skall utföra drift 

och underhåll av de enskilda vägar i Älmhults kommun som är berättigade 
statsbidrag åt vägsamfälligheterna.

2. Tekniska Nämnden beslutar att driftbudgeten för enskilda vägar utökas från 
och med 2021, ökning hanteras vid ordinarie budgetberedning. 

3. Tekniska Nämnden beslutar att medel om 300.000kr tillskjuts tekniska 
förvaltningen under år 2020 för projektanställning med uppdraget att ge stöd 
åt vägsamfälligheterna samt tillse att gällande lagar och regler tillämpas.

4. Tekniska Nämnden beslutar att låta tekniska förvaltningen gemensamt med 
ekonomiavdelningen ta fram en handlingsplan för hur investering på annans 
fastighet gällande enskilda vägar skall hanteras.  

Felicia Sandberg Lars Nilsson
Jurist Tf. Teknisk chef
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Beslutet skickas till
Tekniska Förvaltningen
Tekniska Nämnden
Ekonomiavdelningen
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Enskilda vägar – Bilaga 1
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Enskild väg – Privat väg

• Enskild väg som är berättigad stadsbidrag
– Kategori A: väg för fast boende inom landsbygdsområde (utfart 

eller vägslinga)
– Kategori B: Väg för fast boende inom bebyggelseområde där 

vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg.
– Kategori C: Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed 

eller har del i vägen
– Kategori D: Väg för det rörliga friluftslivet
– Kategori E: Väg för normalt minst 25 fritidshus
– Kategori F: Väg för näringslivet

• Privat väg 
– Över 100m upp till 1km lång som leder till fastigheter med boende 

skrivna på adressen. Ges i Älmhult Privatutfartsbidrag.
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• Kategori A - utfart
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• Kategori A - vägslinga
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• Kategori B
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• Kategori C
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• Kategori D
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• Kategori E
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• Kategori F
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Vägråd - Ordförande

• För var väg ska det finnas en fungerade vägsamfällighet med 
en ordförande. Vägsamfälligheten är juridiskt ansvarig för 
vägen. I Älmhult har vi 136st vägsamfälligheter.

• De enskilda vägarna är grupperade i 5 större områden där 
vägsamfälligheterna företräds av vägråd.

– Stenbrohults vägområde
• Stefan Salomonsson

– Virestads vägområde
• Södra: Tomas Bertilsson
• Norra: Anders Arvidsson

– Härlunda vägområde
• Södra: Bengt Martinsson
• Norra: Urban Eliasson

– Hallaryds vägområde
• Bengt Lydin

– Göteryds vägområde
• Lars-Inge Elmersson

– Pjätteryds vägområde
• Gunnar Steen
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Årligt återkommande drift och 
underhåll
• Snöröjning – rings ut av vägråd vid minst 8cm snö, Älmhults kommun är 

behjälplig med avtal.
• Halkbekämpning - rings ut av vägråd, Älmhults kommun behjälplig med avtal.
• Hyvling vår/tidig sommar – Älmhults kommun, Bengt Lydin, Jan Bengtsson och 

Jan Rudolfsson.
• Grusning – beställs av hyvelförare i samband  med hyvling, entreprenörer 

upphandlade av Älmhults kommun.
• Dammbindning efter grusning och hyvling – entreprenör avtalad av Älmhults 

kommun.
• Hyvling på hösten – Älmhults kommun, Bengt Lydin, Jan Bengtsson och Jan 

Rudolfsson.
• Kantklippning – utförs av entreprenörer upphandlade av Älmhults kommun.
• Kantskärning – utförs av Älmhults kommun vart 5:e år.
• Högröjning – utförs av entreprenör vid behov (ut på upphandling?)
• Snabellagning – utförs av entreprenör var sommar på de vägar som inte 

beläggs.
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Särskilt underhåll

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

• Älmhults kommun erhåller vägsamfälligheternas stadsbidrag om ca. 
5miljoner per år för de årligt återkommande drift- och underhållsarbete. 
Detta motsvarar ca. 60% av de beräknade faktiska kostnaderna. Det 
innebär därmed att vägsamfälligheterna skall stå för resterande 40%.

• Här har var kommun ett val, vill man betala ut bidrag till 
samfälligheterna som täcker resterande kostnader?

• I Älmhult utför kommunen arbeten ”gratis” till vägsamfälligheterna 
istället för att betala ut bidrag. I budget för 2018 hade Älmhults 
kommun 289tkr vilket berodde på sparkrav. År 2017 hade Älmhults 
kommun en budget på 980tkr. Av dessa betalas 180 000kr ut till 
privata utfartsvägar. Vilket ger 800 000kr över. 
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Konsekvenser
Dagens upplägg Betala ut bidrag, full 

täckning
(budget i enlighet med TRVs 
beräkningar)

Betala ut visst 
bidrag

INTÄKTER 
• Budget kommunen 

980 000kr
• Driftbidrag ca. 
      5 000 000kr
• Särskild drift ca. 

900 000kr

• Totalt: 6 880 000kr

Kostnad för 
kommunen årligt 
drift och underhåll
(Totalt utgifter ca. 6,5miljoner/år 
oavsett mängd grus samt inkl. 
särskilda åtgärder)

800tkr/år
(9,6% av de beräknade 
årliga kostnaderna om 
8,333miljoner)

3 333tkr/år 
(40% beräknat på bidrag om 
5milj)

1 666tkr/år 
(50%  av resterande 40% 
beräknat på bidrag om 
5milj)

Kostnad för 
kommunen särskild 
drift och underhåll

600tkr/år 
((40-70%) ger i Älmhult ett snitt 
på 60% av ca. 1,5milj i bidrag)

Privatutfartsbidrag 180tkr/år 180tkr/år 180tkr/år

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

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

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

• Framtiden kommer kräva mer pengar i budget från kommunen på 
grund av ökade underhållskostnader för bland annat vinterväghållning 
om vi behåller dagens upplägg.

• Trafikverket kommer skärpa kraven på fungerande samfälligheter som 
bidragsmottagare – ett stort arbete att ”få igång” vägsamfälligheterna.

• Hur ser man lagmässigt på kommunens konkurrens mot privata 
aktörer? OK eftersom det är av allmänintresse

• Upphandling eller ej? Ska följa LOU – dyrare än idag
• Hur ska vi hantera investering på annans fastighet? OK enligt 

anläggningslagen – hur hanterar vi det mot samfälligheterna? Avtal? Hur 
hanterar vi det internt? Följa investeringsbudgeten?
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Hanna Holm
0476-55336

hanna.holm@almhult.se70



2019-03-29

Enskilda vägar – Bilaga 2
Stora delar av Älmhults kommuns vägnät består av enskilda eller privata vägar. De enskilda vägar 
som är berättigade statsbidrag driftas och underhålls av Älmhults kommun åt vägsamfälligheterna. I 
dagsläget omfattar det ca. 56mil väg.

För att en enskild väg skall vara berättigad statsbidrag är det ett antal olika kriterier som skall vara 
uppfyllda, dessa kriterier fastställs av Trafikverket vilket även är den instans som betalar ut bidragen. 
Ett av de kriterier som måste vara uppfyllt är att det måste finnas en fungerande 
vägsamfällighetsförening som skall ha regelbundna årsmöten. Alla som bor eller äger en fastighet 
längst en enskild väg är medlemmar i vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten är den juridiskt ansvariga 
för vägen och i Älmhults kommun driftar och underhåller kommunen de enskilda vägarna (som är 
berättigade statsbidrag) åt vägsamfälligheterna. Även om det är kommunen som utför stora delar av 
underhållet har samfälligheterna ett stort ansvar och bör vid behov bistå med arbetsinsatser, till 
exempel fylla hålor som uppkommer mellan hyvelperioderna.

Det Älmhults kommun utför är både årligt återkommande uppdrag och specifika insatser.

Det årliga underhållet ser ut som följande:

- Snöröjning utförs av externa entreprenörer/privatpersoner som rings ut av respektive 
Vägråd. För att det skall bli aktuellt med snöröjning på det enskilda vägnätet skall det ha fallit 
8cm snö.

- Halkbekämpning utförs av externa entreprenörer som rings ut av respektive Vägråd.
- Hyvling under våren/tidig sommar för att få upp vägmitten vilket underlättar att vattnet 

rinner av vägen.
- Grusning i samband med hyvling under våren/tidig sommar.
- Dammbindning efter att grusning och hyvling utförts.
- Hyvling på hösten för att göra vägarna plattare och redo för vinterns snöröjning.
- Kantklippning utförs under perioden 24juni – 15oktober
- Kantskärning utförs vart 5:e år, det år området kantskärs grusas vägarna först på hösten.
- Högröjning utförs efter behov.
- Snabellagning (lagning av hål och sprickor på belagda vägar) utförs på sommaren på de 

sträckor som inte beläggs.

Utöver de årligt återkommande uppdragen utförs även:

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

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

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 49 E-arkiv, förstudie
Ärendenummer KS 2020/16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner konkret förslag på hur arbetet ska fortskrida 
med e-arkiv.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 27

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 168
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner konkret förslag på hur arbetet ska fortskrida 
med e-arkiv.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 168
_____
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Kommunledningsförvaltning
Maria Johansson 
maria.johansson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Kommunalförbundet Sydarkivera - utträde
Ärendenummer KS 2020/16

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2017/61, 2019-08-27 

(denna skrivelse)

 Kommunfullmäktiges beslut KS 2017/61 § 168, 2019-12-18

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

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

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

 Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på 
öppenhet.

 Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
 Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och 

återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
 Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och 

långsiktigt sätt.
 Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen 

minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
 Det blir enklare att byta verksamhetssystem. Dubbla licenskostnader kan 

härmed undvikas.
 E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som 

navet i verksamhetens informationshantering.
 Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och 

verksamhetsutveckling.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

 Att föreslå kommunfullmäktige godkänna konkret förslag på hur arbetet ska 
fortskrida med e-arkiv.

Maria Johansson Susann Pettersson
Nämndsekreterare Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner årsanalys 2019 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 29

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-13

 Årsanalys 2019 – politisk organisation daterad 2020-02-03
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige godkänner årsanalys 2019 för politisk organisation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-13

 Årsanalys 2019 – politisk organisation daterad 2020-02-03
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Årsanalys 2019 Politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2020/19

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsanalys 2019.

Camilla Hallberg Susann Pettersson
Controller Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen

Politisk organisation

Årsanalys 2019
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1. Verksamhet
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande 
Året har präglats av att det är en ny mandatperiod, med nya politiker i nya 
uppdrag. Utbildning för de nyvalda politikerna har egenomförts i respektive 
nämnd.
I samband med fullmäktiges möte har fullmäktigeledamöterna fått information 
från Sveriges kommuner och regioner om hot, hat och våld.
En ny nämnd infördes vid årsskiftet, tekniska nämnden. Tekniska nämnden har 
tagit över vissa uppgifter som tidigare legat på kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för den nya nämnden. En dialog 
förs mellan presidierna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen för att 
säkerställa att ansvarsområdena blir så tydliga som möjligt utifrån det nya 
reglementet.
Kommunfullmäktige har återupptagit traditionen om att anordna 
fullmäktigemöten på annan plats vid några tillfällen. I maj månad hölls mötet i 
Eneryda, med bred uppslutning från ortsbefolkningen och med intressant 
information om pågående utvecklingsarbeten. 

2. Årsbokslut för nämndens drift
Driftsredovisning 

Verksamhet (tkr)
Bokslut 

2018
Budget 

2019
Prognos 

Dr2 2019
Bokslut 

2019

Avvikelse 
budget/ 

bokslut 2019

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos Dr2 
2019

Intäkter -326 -385 -448 -457 72 9
Personalkostnader 6 180 7 275 6 931 6 616 659 315
Övriga kostnader 2 289 2 792 2 758 2 422 370 336
Summa 8 143 9 682 9 241 8 581 1 101 660
Kommunfullmäktige 791 947 647 684 263 -37
Kommunstyrelse 3 398 3 770 3 811 3 710 60 101
Nämnder 1 986 2 430 2 430 2 220 210 210
Kommunala pensionärsrådet 14 22 10 10 12 0
Tillgänghetsrådet 11 14 8 9 5 -1
Kommunalt partistöd 774 775 762 762 13 0
Kursverksamhet förtroendevalda 58 105 105 30 75 75
Revision 777 819 828 815 4 13
Allmänna val 334 500 340 341 159 -1
Kommunfullmäktiges förfogande 0 200 200 0 200 200
Kommunstyrelsens förfogande 0 100 100 0 100 100
Summa 8 143 9 682 9 241 8 581 1 101 660

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

2.3 Nämndens detaljerade analys

3. Årsbokslut för nämndens investeringar
Investeringsredovisning

Projektnr Projektnamn Budget 2019
Prognos 

DR2  2019
Utfall  
2019

Budget-
avvikelse  

2019 Ack utfall Total Budget
Slut- 

prognos  Avvikelse

Inkomst 0 0
Utgift 0 0 20 -20 0 160 -160
Netto 0 0 20 -20 0 0 160 -160
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 20 -20 0 0 160 -160
Netto 0 0 20 -20 0 0 160 -160

Totalt politisk verksamhet

Övriga investeringar20015

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

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 55 Ombudgeteringar kommunstyrelsen 2019
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 10 000 000 kronor från 

projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget 
2019 till investeringsbudget 2020.

2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 593 000 kronor från 
projektet 20012 (Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 500 000 kronor från 
projektet 20013 (Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

4. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 1 992 000 kronor från 
projektet 20015 (Övriga investeringar) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

5. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 150 000 kronor från 
projektet 20250 (Beslutstöd etapp 2) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020 för projektnummer 20230 (inköpssystem).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår omföringar om totalt 13 235 000 kronor 
från kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 31

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 31 Ombudgeteringar kommunstyrelsen 2019
Ärendenummer KS 2020/20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 10 000 000 kronor från 

projektet 20001 (Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget 
2019 till investeringsbudget 2020.

2. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 593 000 kronor från 
projektet 20012 (Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

3. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 500 000 kronor från 
projektet 20013 (Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

4. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 1 992 000 kronor från 
projektet 20015 (Övriga investeringar) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

5. Kommunfullmäktige överför investeringsmedel om 150 000 kronor från 
projektet 20250 (Beslutstöd etapp 2) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020 för projektnummer 20230 (inköpssystem).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Ombudgeteringar 2019 
Ärendenummer KS 2020/20

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse) daterad 

2020-02-05

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

Projektnr Projektnamn
Budget 

2019
Utfall 
2019

Budget-
avvikelse  

2019
Omföra 
till 2020

Inkomst 0 0 0 0
Utgift 10 000 0 10 000 10 000
Netto 10 000 0 10 000 10 000
Inkomst 0 0 0 0
Utgift 780 187 593 593
Netto 780 187 593 593
Inkomst 0 0 0 0
Utgift 500 0 500 500
Netto 500 0 500 500
Inkomst 0 0 0 0
Utgift 2 025 33 1 992 1 992
Netto 2 025 33 1 992 1 992
Inkomst 0 0 0 0
Utgift 400 549 -149 0
Netto 400 549 -149 0
Inkomst 0 0 0 0
Utgift 380 0 380 150
Netto 380 0 380 150

SUMMA 13 235

20001 Strategiska 
mark/fastighetsförvärv

20012 Laddningsstationer

20013 Digitalisering

20230 Inköpssystem

20250 Beslutstöd etapp 2

20015 Övriga investeringar

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 
1. Att överföra investeringsmedel om 10 000 tkr från projektet 20001 

(Strategiska mark-/fastighetsförvärv) från investeringsbudget 2019 till 
investeringsbudget 2020.

2. Att överföra investeringsmedel om 593 tkr från projektet 20012 
(Laddningsstationer) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 
2020.

3. Att överföra investeringsmedel om 500 tkr från projektet 20013 
(Digitalisering) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.
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4. Att överföra investeringsmedel om 1 992 tkr från projektet 20015 (Övriga 
investeringar) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020.

5. Att överföra investeringsmedel om 150 tkr från projektet 20250 (Beslutstöd 
etapp 2) från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020 för 
projektnummer 20230 (inköpssystem).

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson
Redovisningsansvarig Kommunchef

Beslutet skickas till
För information
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan om 

omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för kommunens arbete 
med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad översiktsplan för 
Älmhults centralort.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 22

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 85

 Motion från Michael Öberg daterad 2019-06-21
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Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____
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2020-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan om 

omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för kommunens arbete 
med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad översiktsplan för 
Älmhults centralort.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 85

 Motion från Michael Öberg daterad 2019-06-21
_____
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Datum Sida
Kommunledningsförvaltningen 2020-01-13 1 (3)
Handläggare
Paul Robertsson, planeringschef

 

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från planeringschef Paul Robertsson 2020-01-13
(detta dokument).

 Motion från Michael Öberg inkommen 2019-06-21.

Ärendet
Michael Öberg (MP) föreslår i motion daterad 2019-05-21 att låta 
gräsmattor utvecklas till ängar i Älmhults kommun. 

I kommunens Miljöplan 2030 (antagen av kommunfullmäktige 2018-04-23, 
§ 148) är hållbara livsmiljöer ett av planens fokusområden. Hållbara 
livsmiljöer är utemiljöer som gör att både människor och natur mår bra. I 
riktlinjerna står bl. a att ” Ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas i 
såväl grönområden som stadsmiljöer. Stadsmiljöns ekosystemtjänster ska 

Kommunstyrelsen
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Datum Sida
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stärkas och kompletteras med ytterligare grönska…. Grönskande 
utomhusmiljöer ska skapa vackra platser och mötesplatser samt främja 
hälsa genom att uppmuntra till rörelse för såväl barn som äldre.”. 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
oss människor och som bidrar till vår livskvalitet, exempelvis pollinering, 
skugga, rekreation och bioenergi.
Genom att förvandla grönytor till ängar skapar vi värde för både oss 
människor och pollinerande insekter. Flera kommuner har gjort liknande 
projekt där vi kan ta del av lärdomar och erfarenheter.
För att kunna göra en bra bedömning av möjligheten att omvandla grönyta 
till äng krävs emellertid ett helhetsperspektiv kring grönstruktur, biologisk 
mångfald och rekreation. 
Kommunledningsförvaltningen arbetar för närvarande med framtagande av 
ny fördjupad översiktsplan för Älmhults centralort. Till denna ska en 
grönstrukturplan tas fram som tematiskt tillägg. Grönstrukturplanen anger 
hur Älmhults gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och 
gatumiljöer kan utvecklas för att skapa rekreationsmöjligheter och positiva 
hälsoeffekter, livsmiljöer för djur och växter, samt kulturella värden och 
inkluderar då även frågan om tillskapande av mer ängar i kommunen. 
Planen ger då en grund för handlingsplan som inkluderar investerings- och 
driftskostnader samt en möjlighet för politiken att sätta ambitionsnivån. På 
detta sätt hanterar vi frågan i sin helhet istället för att bryta ut enskilda delar. 

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan 

om omvandling från gräsytor till ängsmark inom ramen för kommunens 
arbete med grönstrukturplan som tematiskt tillägg till fördjupad 
översiktsplan för Älmhults centralort.

Paul Robertsson Susann Pettersson
Planeringschef Kommunchef
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Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Michael Öberg (MP) om ängsmarkers betydelse för ökad 
biologisk mångfald daterad 2019-05-22.

_____ 
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 23

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27

 Tekniska nämndens beslut 2019-12-17, § 136

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 62

 Motion från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-03-25

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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2020-03-10 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
_____
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2020-02-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27

 Tekniska nämndens beslut 2019-12-17, § 136

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 62

 Motion från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-03-25
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen.ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Motion om ökad avfallssortering
Ärendenummer KS 2019/62

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

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och att 
merkostnader som följer av utredningen hanteras i budgetprocess 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27

 Tekniska nämndens beslut 2019-12-17, TN 2019/5 § 136

 Kommunfullmäktige beslut 2019-04-29, KS2019/62 § 62

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

Inom de kommunala verksamhetslokalerna finns plan för införande av 
sopsortering samt rutiner för verksamheterna. När det gäller offentliga 
utemiljöer så pågår en utredning integrerat och samordnat med den nya 
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avfallsplanen. Tekniska förvaltningens uppfattning är att utredningsarbetet inte 
är speciellt omfattande och kan ske med befintliga resurser och är ett arbete som 
ändå behövs göras inom ramen för översyn av kommunens nuvarande offentliga 
papperskorgar. Förvaltningen tillstår att utredningen sannolikt kommer att 
mynna ut i ett behov av nyinvesteringar och ökade kostnader för drift och 
skötsel. Tekniska förvaltningen kommer att hantera dessa eventuella 
kostnadsökningar med anledning av utredningen genom ett äskande i 
budgetprocess 2021. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

 Att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till

För Information
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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2019-12-17 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

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

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens yttrande om motion om att öka sorteringen av avfall 

daterad 2019-12-02

 Motion om att öka sorteringen av avfall daterad 2019-03-25

 Tekniska nämndens beslut 2019-05-21 § 62

_____

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se

Tekniska nämnden

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

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

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02

 Motion om att öka sorteringen av avfall daterad 2019-03-25

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

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Matilda Dunfjäll Anders Nyberg
Nämndsekreterare Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 61 Motion om ökad avfallssortering 
Ärendenummer KS 2019/62

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:

 Motion från Eva Ballovarre (S) om ökad avfallssortering daterad 2019-03-25
_____ 
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Öka sorteringen av avfall

Under hösten togs en ambitiös miljöplan fram för Älmhults kommun och den ska 
vi arbeta aktivt med parallellt med arbetet med Agenda 2030. 

Miljömedvetenheten i samhället är stor och engagemanget finns på flera håll. Under 
hösten anordnades fredliga aktioner utanför Älmhults kommunhus med syfte att 
sätta fokus på miljöfrågorna. Med Greta Thunberg som inspiratör visade ett gäng 
ungdomar att de menar allvar med att miljöfrågan måste prioriteras – det påverkar 
deras framtid. 

Kommunen ska vara lyhörd för idéer och ungdomarna hade flera tankar kring hur 
kommunen, individen och näringslivet kan verka för att minska klimatpåverkan. Ett 
exempel var att utöka sopsorteringen i kommunen. Under 2020 kommer Älmhults 
kommun genom bolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att införa 
hushållsnära insamling av förpackningar. Men, vi kan gå steget längre och även 
sortera avfallet i de offentliga miljöerna. 

Med anledning av detta yrkar jag:

- Att kommunen utreder möjligheterna att införa sopsortering i papperskorgar 
i offentliga miljöer. 

Eva Ballovarre

Socialdemokraterna 
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Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Älmhult kommun. 

Definitioner 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här: 

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl 

eller säck.
b) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt 

avfall från annan verksamhet. Jämförligt avfall från annan verksamhet kan 
exempelvis vara toalettavfall, avfall från personalutrymme, restaurangavfall, avfall 
från livsmedelsbutiker.

c) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 
nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat 
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

f) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för el-utrustning. 

g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och 
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall 
som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs 
ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår 
också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt 
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta 
livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-
avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall.

j) Med sällskapsdjur avses djur som används som sällskapsdjur och som i allmänhet 
huvudsakligen vistas inomhus.  

k) Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 

5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
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3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

4. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens kommunstyrelse.
5. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens miljö- och byggnämnd.
6. Med nedan kallad bolaget, avses Södra Smålands Avfall och Miljö AB, som ägs av 

kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult. Bolaget har, på 
uppdrag av respektive avfallsansvarig nämnd, som uppgift att svara för 
ägarkommunernas skyldigheter avseende hanteringen, dvs. insamling, transport och 
återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna. 
Bolaget svarar även för återvinningscentralerna i medlemskommunerna.

7. Med nedan kallad kommunen avses Älmhult kommun.
8. Med renhållare avses den av kommunen upphandlade renhållningsentreprenör eller av 

kommunen utsedd aktör. 
9. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
10. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till 
hushållsavfall.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden.

5 § Bolaget informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avseende 
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar. 

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar 
7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas på 
tömningsdagen, dvs. inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning inte kan utföras. 

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Betalning, information
9 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg. Avgift betalas i enlighet med taxa som kommunen har 
beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
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10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering. 

11 § Fastighetsägare eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för 
fastigheten/bostaden ska erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig 
ansökan till bolaget överföras på hyresgästen. Avgiftsskyldigheten kvarstår dock hos 
fastighetsägaren. Ändring av abonnemang görs endast av fastighetsägaren. 

Sortering och överlämning av hushållsavfall 
Sortering av avfall 
12 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

13 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla de 
avfallsfraktioner åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 

14 § Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

Ändring av abonnemang
15 § Vid återkommande felsortering kan avfallsansvarig nämnd efter uppmaning om rättning 
till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra 
abonnemang. 

16 § Vid återkommande överfull behållare, för tung behållare eller dragavstånd som ej följer 
gällande renhållningstaxa ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ha möjlighet att 
välja större behållare, lämpligt hämtningsintervall eller ändrat dragavstånd. Om inte detta sker 
trots uppmaning kan avfallsansvarig nämnd besluta att tillfälligt eller tillsvidare ändra 
abonnemang.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
17 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och 
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av 
borttransport av hushållsavfall från fastigheten. 

Emballering av hushållsavfall samt förvaringsplats
18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd för.

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Anläggande, underhåll samt skötsel av behållare och 
annan utrustning
Anskaffande och ägande 

19 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommunens 
renhållningstaxa.
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20 § Kärl ägs och tillhandahålls av bolaget såvida inte särskilda skäl föreligger. 

Container och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren.

Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall och 
liknande behållare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

Ägare av behållare ansvarar för ID-märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 
När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. 

Märkning av behållare ska ske enligt anvisning från bolaget.

Anläggande 
21 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
inte avstånd mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anslutningspunkt för tömning 
överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Lock och manlucka vid anläggande ska vara av lätt material och 
väga högst 15 kg. Om lock kan skjutas åt sidan accepteras en maximal vikt på 25 kg. 

Vid installation och anläggande av bottentömmande behållare och anläggningar som töms av 
kranfordon ska dessa utformas så att de är åtkomliga för fordon utrustat med kran. Med 
anläggningar avses de som kräver byte av filtermaterial eller där hämtning av filterkassett 
eller storsäck ska ske. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och 
bottentömmande behållare inte överskrider 5 meter och har en volym på max 5 m3, om inte 
särskilda skäl föreligger. För tömning av filterkassett eller storsäck gäller att avståndet mellan 
kranfordonets uppställningsplats och anläggning inte överskrider 5 meter och att filterkassett 
eller storsäck får väga max 1 000 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall 
eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

Rengöring och tillsyn 
22 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och tillsyn av 
behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att 
förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken 
för olycksfall minimeras. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 
23 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
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Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas till renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den 
på utsidan innan hämtning sker. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
säkerställa att avståndet mellan uppställningsplats för kranfordon och filterkassett eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inte överstiger det längsta 
tillåtna avstånd enligt 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. 

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lättillgängliga för 
tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt ska kunna öppnas av en person och får 
inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Gällande vikter på lock eller manlucka 
på befintliga anläggningar regleras i, kommunens renhållningstaxa.  

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambehållare får vid hämtning inte 
överstiga det avstånd som anges i 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd för äldre 
anläggningar regleras i kommunens renhållningstaxa.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför den egna 
fastigheten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen tillhör, ska 
tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetsbeteckning. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter 
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen 
genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. 

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning 
meddelas renhållaren. 
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25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Hämtnings- och transportvägar 
26 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastigheten, vid en överenskommen plats 
eller, för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås, vid en av 
avfallsansvarig nämnd anvisad plats. Reglering av dragavstånd görs i kommunens taxa.

27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick och vara dimensionerad för 
hämtningsfordon samt att, vid behov, säkerställa att vändmöjlighet finns. 

Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 
halkfri. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare avlämna 
avfallet på plats som överenskommes med bolaget eller anvisas enligt 26 §. 

Fastighetsinnehavaren- eller nyttjanderättshavaren ska se till att den väg som kärlet behöver 
rullas på hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Eventuell dragväg ska inför 
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

28 § Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse är undantagna från kommunens 
sophämtning och bortforsling av slam. Sådan fastighet har dock rätt att efter skriftlig begäran 
få sophämtning förutsatt att övriga bestämmelser i avfallsföreskrifterna uppfylls, varvid 
hämtningsställe anvisas av avfallsansvarig nämnd. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

Avfallsansvarig nämnd har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns. 

Åtgärder om föreskrift inte följs
31 § Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte följer föreskrifterna i 23 §, 
24 § 1–3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 27 § 2 st. kan det innebära att tömning uteblir.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller mot avgift efter beställning av extrahämtning. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från det avfall som klassas som 
verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 12–31 §§ om ej annat anges i 
dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid bolagets insamlingsställen eller efter vad som anges i bilaga 1. 
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Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång 
per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
Uppgiftsskyldighet 
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

34 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten (38 och 39§§) och andra undantag från avfallsföreskrifterna (41 och 
44 §§) handläggs av miljö- och byggsnämnden enligt vad som anges nedan. 

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att 
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. 

35 § Ansökan om utsträckt hämtningsintervall, gemensam avfallsbehållare och uppehåll i 
hämtning enligt 40§, 42§ och 43§ handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska 
inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden. 

Vid utgång av den beviljade perioden fastställer bolaget typ av abonnemang för 
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan om undantag inte 
inkommit. 

Ansökan är personlig och vid ägarbyte behöver ny ansökan göras.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst 
hushållsavfall 
36 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 37–39 §§ 
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljö- och 
byggsnämnden. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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39 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan till miljö- och byggsnämnden, 
medges i särskild anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande. 
Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

Utsträckt hämtningsintervall 
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka om utsträckt 
hämtningsintervall hos avfallsansvarig nämnd. Detta kan medges under förutsättning att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om matavfall, trots uppgifterna 
om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall. 

41 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till miljö- och byggnämnden medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst tio (10 år), om inte 
annat anges i miljö- och byggnämndens beslut om förlängt intervall, därefter måste en ny 
ansökan lämnas in.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om miljö- och byggnämnden 
konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 

Gemensamma avfallsbehållare 
42 § Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan 
medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna 
i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för 
uppställningsplats. 

En bedömning görs om antal delande fastighetsinnehavare är lämplig i det enskilda fallet. 

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om förutsättningar för 
medgivandet inte längre är uppfyllda. 

Uppehåll i hämtning 
43 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 
utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan gäller i max tre (3) 
år. 

43 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
hela hämtningssäsongen maj - september. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 
hushållsavfall till kommunen 
44 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids- eller permanentboende, som själv 
kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
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miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden, och om det finns särskilda skäl, 
befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 
återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken. 

45 § Medgivande om befrielse i 44 § från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till 
maximalt fem (5) år i taget. 

Befrielse från sophämtning enligt 44 § kan i särskilda fall endast innebära befrielse från 
hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa. 

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för Älmhults 
kommun 2009-12-14 upphör att gälla.
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BILAGOR 
BILAGA 1 
FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL M.M. 

Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas

skiljt från annat avfall Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m.

Instruktion för 
hämtning/lämning

Hushållsavfall och 
därmed jämförligt 
avfall

Detta avfall ska hanteras 
separat och lämnas till 
renhållaren.

Avfall som läggs i 
behållare ska vara inlagt 
i påse eller paket av 
lämpligt material och 
storlek. Det paketerade 
avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet 
inte kan spridas. Avfall 
ska vara väl emballerat 
så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller 
annan olägenhet inte 
uppkommer.

Hämtnings- och 
lämningsintervall för 
hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall 
regleras i gällande 
renhållningstaxa för 
Älmhult kommun.

Avfall som inte är 
hushållsavfall 
(till exempel 
bygg- och 
rivningsavfall 
från 
fastigheten)

Detta avfall ska hanteras 
separat från 
hushållsavfall. 

På återvinningscentral 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
Vid hämtning från 
fastigheten ska avfallet 
sorteras och emballeras 
efter instruktioner från 
bolaget.   

Avfall som inte är 
hushållsavfall ska lämnas 
på godkänd 
avfallsanläggning. 
Hämtning av avfall som 
inte är hushållsavfall kan 
beställas med tjänster 
enligt gällande 
renhållningstaxa för 
Älmhult kommun.  

Farligt avfall Följande produkter eller 
ämnen utgör exempel på 
vad som ska hanteras 
som farligt avfall:
- Färg, lackavfall samt 
hartser
- Limavfall (t.ex. 
kontaktlim, epoxilim, 
spackel)
- Lysrör (t.ex. 
lågenergilampor,
solarierör, 
halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (t.ex. 
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt eller
alkaliskt avfall (t.ex. 
frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
- Avfall som innehåller 
kvicksilver 
(t.ex. termometrar, 
barometrar, reläer). 

Ska var tydligt märkt 
med uppgift om innehåll. 
Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas.

Farligt avfall lämnas vid 
återvinningscentral. 
Hämtning av farligt 
avfall från fastighet kan 
beställas med tjänster 
enligt gällande 
renhållningstaxa för 
Älmhult kommun. 
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Grovavfall Grovavfall som utgör 
hushållsavfall 
behöver på grund 
av avfallets egenskaper 
hanteras separat från 
annat hushållsavfall. 

Grovavfall 
från hushåll för separat 
borttransport av 
renhållaren 
ska i den mån det 
är möjligt, buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. 
Grovavfallet ska förses 
med märkning som 
klargör att det är fråga 
om grovavfall. 

Grovavfall från 
hushållen 
lämnas vid 
återvinningscentral. 
På återvinningscentralen 
ska avfallet 
sorteras och lämnas 
enligt instruktioner på 
plats. All övrig transport 
av grovavfall från 
fastighet ska utföras 
genom bolagets försorg. 
Hämtning från fastighet 
kan beställas separat 
enligt gällande 
renhållningstaxa för 
Älmhult kommun.

Trädgårdsavfall Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat 
grovavfall. 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
För alternativ med 
abonnemang 
med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i 
kärlet och inte packas så 
hårt att tömningen 
försvåras.

Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. 
All övrig transport av 
trädgårdsavfall från 
fastighet ska utföras 
genom bolagets 
försorg. Hämtning från 
fastighet kan beställas 
separat enligt gällande 
renhållningstaxa för 
Älmhult kommun. 
Hämtning av 
trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av 
annat grovavfall.  

Latrin Ska hållas skiljt från 
annat avfall.

Ska samlas i tunna som 
ska vara väl försluten så 
att avfallet inte kan 
spridas. Inför hämtning 
ska behållaren vara 
rengjord på utsidan. 

Latrinbehållare 
borttransporteras från 
fastighet genom bolagets 
försorg.

Matavfall Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall.

Matavfall från hushåll 
ska läggas i 
påse, som tillhandahålls 
av renhållaren. Matavfall 
från verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild påse, 
säck eller lämnas i tank 
av typ 
som godkänts av bolaget. 

Matavfall bort-
transporteras från 
fastigheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som bolaget
tillhandahåller. 

Slam och 
fosforfiltermaterial och 
andra jämförbara filter 
från små 
avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning 
där det genereras. 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller 
tillgängligt på ett sådant 
sätt att hämtning kan 
utföras av fordon utrustat 
med kran eller 
suganordning.
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Fett från fettavskiljare Ska vara åtkomligt för 
tömning 
i den anläggning där det 
genereras.

Matfetter och 
frityroljor om mängden 
per hämtningstillfälle 
överstiger två liter

Ska förvaras i behållare 
med tätslutande lock. 
Maximalt två liter 
flytande emballerat 
avfall får läggas i 
behållare för restavfall, 
om det kan ske utan att 
emballaget går sönder. 
Större mängd matfetter 
eller frityroljor lämnas 
på anläggning som 
hänvisas av bolaget. 

Döda sällskapsdjur 
samt avfall från 
husbehovsjakt.

Ska förpackas väl innan 
det läggs i behållare för 
kärl- och säckavfall. 
Mindre sällskapsdjur kan 
även grävas ner på den 
egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så 
djup att djur hindras från 
att gräva upp kroppen, 
att ingen misstanke om 
smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för 
människors hälsa eller 
miljön.

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall. 

Blandas före 
detta livsmedel med 
annat avfall utgör den 
blandade fraktionen 
före detta livsmedel 
och är ABP enligt 
definitionen. 

Före detta livsmedel från 
butik ska av 
avfallslämnaren läggas i 
för ändamålet avsedd 
behållare.

Före detta livsmedel ska
transporteras bort från 
verksamheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som bolaget 
tillhandahåller. 

Stickande och skärande 
avfall 

Bland annat kanyler och 
sprutor. 

Föremål som kan ge 
upphov till skär- eller 
stickskador, t.ex. krossat 
glas, spik eller nålar skall 
läggas i styvt 
skyddshölje (t.ex. tom 
mjölkförpackning) innan 
föremål läggs i påse eller 
paket. Kanyler ska 
läggas 
i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek 
och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal 
med.

Förpackningar I enlighet med 
definitionen av 
förpackningar i 
förordning (2014:1073) 
om producentansvar för 
förpackningar.

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.
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Returpapper I enlighet med 
definitionen av 
returpapper i förordning 
(2014:1074) om 
producentansvar för 
returpapper.

Lämnas löst i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.

Kasserade bilbatterier I enlighet med 
definitionen av batterier i 
batteriförordningen 
(2008:834).

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra/ 
innehåll rinner ut.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.

Kasserade bärbara 
batterier. 
Om kasserade produkter 
innehåller lösa bärbara 
batterier ska dessa 
plockas ur. Är de bärbara 
batterierna inbyggda i 
produkten hanteras den 
som avfall från el-
utrustning.

I enlighet med 
definitionen av bärbara 
batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834).

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.

Konsumentelavfall Skrymmande elavfall ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
grovavfall. Smått el-
avfall ska sorteras ut och 
hållas skiljt från kärl- 
och säckavfall.

Konsumentelavfall 
lämnas vid 
återvinningscentral. På 
återvinningscentralen ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
Hämtning av 
skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster för 
grovavfall enligt 
gällande avfallstaxa för 
Älmhult kommun. 

Läkemedel I enlighet med 
definitionen av 
läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel.

Ska lämnas i behållare/ 
påse som tillhandahålls 
av apotek.

Lämnas till apotek.

Avfall från elektriska 
och elektroniska 
hushållsprodukter

I enlighet med 
definitionen av 
elektriska- och 
elektroniska produkter i 
förordning (2014:1075) 
om producentansvar för 
el-utrustning.

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.

Glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer

I enlighet med 
definitionen av 
glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer i 
förordning (2000:208) 
om producentansvar för 
glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer.

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/ anvisas.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av bolaget 
eller producent.

Däck I enlighet med 
definitionen av däck i 
förordning (1994:1236) 
om producentansvar för 
däck.

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
anvisas av bolaget eller 
producent. 
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BILAGA 2 
HÄMTNINGSINTERVALL 
Hämtning av restavfall, matavfall samt förpacknings och tidningsavfall 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt 
en gång i veckan.

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och 
säckavfall normalt en gång varannan vecka. För en- eller tvåbostadshus för 
permanentboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka för 
kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall normalt 
en gång varannan vecka under perioden maj – september. För en- eller tvåbostadshus 
för fritidsboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka för 
kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2 under perioden maj – september.

Trädgårdsavfall 
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan 

vecka under perioden mitten av mars – mitten av november. Näringsidkare och 
innehavare av flerfamiljsfastigheter kan erbjudas hämtning varje vecka under samma 
period.  

Latrin
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka eller en gång var fjärde vecka under 

perioden maj till september.

Slamavskiljare för BDT-vatten
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljö- och 

byggnadsnämndens beslut eller i annat fall minst en gång vartannat år. 

Fosforfällor och minireningsverk
7. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med miljö- och 

byggnadsnämndens beslut. 

Slamavskiljare
8. Tömning av andra slamavskiljare sker minst en gång per år. 

Fettavskiljare
9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att 

säkerställa anläggningens funktion.

Särskild hämtning
10. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
 Övrigt farligt avfall 
 Övrigt grovavfall 
 Matfetter och frityroljor
 Hämtning av textilier
 Hämtning av fallfrukt
 Hämtning av kasserat livsmedel
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Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Älmhult 
kommun.
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Tjänsteskrivelse

2020-02-21 1(2)

Tekniska förvaltningen
Anders Nyberg
0476-55497
anders.nyberg@almhult.se

Kommunstyrelsen

Svar på återremiss kopplat till avfallsföreskrifterna
Diarienummer TN 2019/16

Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterar avfallsföreskrifterna till tekniska nämnden för 
ytterligare beredning. Beredningen har medfört att avfallsföreskrifterna har 
justerat under rubriken – Kompostering, annan återvinning eller 
bortskaffande av visst hushållsavfall, sidan 8, 37 §.
Gammal text, 37 §:
”37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan. 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast 
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter 
eller beslut. Det är dock inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom 
detaljplanelagt område.”

Justerad text. 37 §:
”37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan.”

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tekniska tjänsteskrivelse daterad 2020-02-21

 Bilaga 1, förslag nya avfallsföreskrifter för Älmhults kommun, rev 1

 Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2020-01-14

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10

 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02

 Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

 Förändringar i avfallsföreskrifter i Älmhults kommun
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Tjänsteskrivelse

2020-02-21 2(2)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner svaret på återremissen och föreslår 
kommunstyrelsen besluta att:

 Anta justerad utgåva av avfallsföreskrifternas för Älmhults kommun. 

Anders Nyberg
Teknisk chef

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledingsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 28 Ändring i avfallsföreskrifter - Södra Smålands 
Avfall & Miljö (SSAM)
Ärendenummer TN 2019/16

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen antar justerad utgåva av avfallsföreskrifternas för 
Älmhults kommun. 

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
 Kommunstyrelsen återremitterar avfallsföreskrifterna till tekniska nämnden för 
ytterligare beredning. Beredningen har medfört att avfallsföreskrifterna har 
justerat under rubriken – Kompostering, annan återvinning eller 
bortskaffande av visst hushållsavfall, sidan 8, 37 §.
Gammal text, 37 §:
”37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan. 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast 
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter 
eller beslut. Det är dock inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom 
detaljplanelagt område.”

Justerad text. 37 §:
”37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan.”

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10

 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02
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Sammanträdesprotokoll

2020-03-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

 Förändringar i avfallsföreskrifter i Älmhults kommun
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 12 Södra Smålands Avfall & Miljö AB - 
avfallsföreskrifter
Ärendenummer KS 2018/59

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslag på nya föreskrifter för avfallshantering från Södra Smålands Avfall och 
Miljö AB. 

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10

 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02

 Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

 Förändringar i avfallsföreskrifter i Älmhults kommun

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Soili Lång-Söderberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska 
nämnden för ytterligare beredning samt utvärdering av vilka effekter de nya 
föreskrifterna får för vår egen verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden för 
ytterligare beredning samt utvärdering av vilka effekter de nya föreskrifterna får 
för vår egen verksamhet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget.
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Sammanträdesprotokoll

2020-01-14 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-01 Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 99 Ändring i avfallsföreskrifter - Södra Smålands 
Avfall & Miljö (SSAM)
Ärendenummer TN 2019/16

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige antar förslaget till nya föreskrifter för Älmhults 
kommun. De nya föreskrifterna gäller från 2020-01-01 och ersätter de gamla 
daterade 2009-12-14.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som 
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma 
kapitel. 
Då det gemensamma avfallsbolaget SSAM, nedan kallad bolaget, för 
kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har bildats, 
finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna 
har uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för 
fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten. 
Nuvarande avfallsplan löper ut 2019-12-31 och en ny avfallsplan håller på att tas 
fram, denna blir gemensam för alla kommuner som ingår i SSAM. Avfallsplanen 
kommer inte att antas i samband med avfallsföreskrifterna utan tas fram separat 
för antagande under 2020. Gällande avfallsföreskrifter antogs av 
kommunfullmäktige 2009.
De förslag om avfallsföreskrifter som nu har tagits fram bygger på 
branschorganisationen Avfall Sveriges rapportmall från 2017, samt gamla 
avfallsföreskrifter från bolagskommunerna. Inspiration har också tagits från 
andra kommuner i landet som nyligen antagit nya avfallsföreskrifter. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-01 Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Föreskrifterna är framtagna tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret 
samt bolagets jurister. 
Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen på lämpligt sätt 
och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter 
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett 
förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 
Utställning av föreskrifterna har gjorts under 4 veckor under sommaren 2019. 
Alla kommuninvånare och berörda parter har haft möjlighet att lämna in 
synpunkter. Frågor har inkommit kring föreskrifterna men inget remissvar har 
kommit in. Föreskrifterna har tagits fram tillsammans med Växjö, Lessebo, 
Tingsryds och Markaryds kommun då kommunerna ingår i det nystartade 
bolaget. Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner har antagit de nya 
föreskrifterna från och med 2019-01-01. Markaryds kommun har också ställt ut 
sina föreskrifter under sommaren, men inte heller i Markaryds kommun har det 
kommit in några remissvar. 
En sammanfattning över de viktigaste ändringarna från tidigare föreskrifter kan 
ses i bilaga 1. Det slutliga förslaget till avfallsföreskrifter visas i bilaga 2 och 
föreslås gälla från 2020-01-01.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10

 Södra Smålands avfall och miljös tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02

 Bilaga 1 - Förslag till avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

 Bilaga 2 - Förändringar i avfallsföreskrifter Älmhults kommun

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Smålands Avfall och Miljö
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Öka användandet av friskvårdsbidrag 

Många av kommunens verksamheter är tunga både fysiskt och psykiskt. Att arbeta i kök, med 
städning eller i parken kräver god kondition. Att arbeta med barn, gamla och anhöriga kräver en 
mental närvaro och möjlighet till återhämtning. 

Flera verksamheter tyngs av höga sjukskrivningstal och kommunen måste arbeta förebyggande 
med detta. Älmhults kommun ska verka för att vi har friska och starka medarbetare som mår bra. 
Forskning säger att fysisk aktivitet är bra både för det fysiska och psykiska måendet. 

Att utöva någon sorts träning är bra för alla, både för dem med stillasittande såväl som tunga 
arbeten. Här kan arbetsgivaren medverka till att arbeta förebyggande. Ett exempel är projektet 
”Bryta trenden” som bland annat handlar om att öka den fysiska aktiviteten och exempel från andra 
kommuner och företag är att de byggt egna gym.

I Älmhult använder vi oss av ett friskvårdsbidrag, men om det inte ökar i samma takt som 
medlemsavgifterna till olika verksamheter så urholkas bidraget. De som många gånger behöver 
den fysiska aktiviteten (kvinnor i tunga, lågavlönade jobb) har då inte råd med träning på gym 
eller liknande. Idag är bidraget 1200 kronor per person och 2018 använde 435 av kommunens 
1400 anställda det.  

Jag ser en fördel med ett ökat användande av friskvårdsbidraget och yrkar därför:

- Att utreda nyttjandegraden av bidraget fördelat på olika verksamheter.
- Att göra insatser för att öka användandet av friskvårdsbidraget.
- Att öka friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år. 

Helen Bengtsson
Socialdemokraterna
2020-03-16
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