
   

    

 
 

  
 
 

   
        

   
 
 

     
  

 
 

 
            

         
  

 
        

  
 
 

  
 

 
   

 

     
 

     
 

   
 

     
 

 
       

     
 

 

      
     

 
 

 
       

   

       
   

       
   

2020/127
3

2020/10
4

2020/86
5 - 21

2020/117
22 - 43

2019/69
44 - 55

Kallelse/Underrättelse 

1

1(2) 

Kommunfullmäktige 2020-11-23 

Plats och tid 
Haganässkolans aula, klockan 17:00. Sammanträdet genomförs delvis med 
ledamöter på distans. 

Bo Mazetti-Nissen (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 

Information 
Med anledning av den smittspridning som nu pågår i Älmhults kommun kommer 
kommunfullmäktiges sammanträde delvis genomföras på distans för att undvika 
smitta. 

Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult 
kommuns webbplats. 

Ärenden 

Inledning 
1 Upprop 
2 Val av justerare 
3 Fastställande av föredragningslistan 
4 Kalendarium 
5 Information om Covid-19 
Valärenden 
6 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden efter Hans Cedergren (KD) 
7 Hemställan till länsstyrelsen om ny 

sammanräkning efter Jan Gustavsson (L) 
Beslutsärenden 
8 Antagande av policy för intraprenad 
9 Revidering av policy för delegering 
10 Fastställande av handlingsprogram ElmNet AB 



   

    

      
  

 
   

      
 

 
   

     
 

 
   

        
   

       
       

 
   

          
   

 
   

     
   

 

    
 

    
 

 
 

2020/134
56 - 57

2020/41
58 - 135

2020/41
136 - 142

2019/114
143 - 173

2020/55
174 - 277

2019/43
278 - 288

Kallelse/Underrättelse 

2

2(2) 

11 Inrättande av parlamentarisk beredning inför 
mandatperioden 2022-2026 

12 Redovisning av delårsrapport 2 Älmhults 
kommun 

13 Redovisning av kommunövergripande finansiell 
rapport 

14 Antagande av renhållningstaxa för år 2021 
15 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 

år 2021 med plan för åren 2022-2023 
16 Svar på motion om att bygga ett nytt äldreboende 

kombinerat med seniorlägenheter 
Frågor, interpellationer och nya motioner 
17 Interpellationer 
18 Nya motioner 
19 Enkla frågor 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 133 Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden efter Karl-Henrik Wallerstein
(KD) 
Ärendenummer KS 2020/118 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Hans Cedergren (KD) väljs som ledamot i utbildningsnämnden efter Karl-

Henrik Wallerstein (KD). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har entledigat Karl-Henrik Wallerstein (KD) (§ 132) från 
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ledamot i utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet den 26 oktober 2020 
(§ 7) och nominerar Hans Cedergren (KD) som ledamot i utbildningsnämnden 
efter Karl-Henrik Wallerstein (KD). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
valberedningens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kanslienheten 
För kännedom 
Hans Cedergren (KD) 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

  
   

 
   

              
   

         
          

         
 
 
 

   

 
      

Tjänsteskrivelse 

4

2020-11-13 1(1) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Christoffer Mowide 
christoffer.mowide@almhult.se 

Tjänsteanteckning 
Ärendenummer KS 2020/10 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Gustavsson (L) har flyttat ut från kommunen och är därför inte längre valbar 
till kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagen1 upphör ledamotens uppdrag när valbarheten upphör och 
kommunfullmäktige ska därför inte entlediga Jan Gustavsson (L) utan endast 
hemställa till Länsstyrelsen om en ny sammanräkning av valresultatet. 

Christoffer Mowide 
Nämndsekreterare 

1 Kommunallagen 4 kap. § 7. 

mailto:christoffer.mowide@almhult.se
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 238 Policy för intraprenad i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/86 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för intraprenad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124. Den reviderade policyn ämnar 
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer 
lättförståelig. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 137 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 
 Utkast till policy daterat 2020-09-25 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 112 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 137 Policy för intraprenad i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/86 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för intraprenad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124. Den reviderade policyn ämnar 
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer 
lättförståelig. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 
 Utkast till policy daterat 2020-09-25 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 112 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

    
   

 
   

          
         

           
  

 
 

 
 

 
     

      
 

 
            
          
       

         
    

            
         

     
            

           
          

     
          

          
 

 
    

    

        
 
 

Tjänsteskrivelse 

7

2020-09-25 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Policy för intraprenad 
Ärendenummer KS 2020/86 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09 § 124. Den reviderade policyn ämnar 
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer 
lättförståelig. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-25 

 Utkast till policy daterat 2020-09-25 

Ärendeberedning 
En intraprenad i den kommunala organisationen är en avgränsad enhet som via 
en formell överenskommelse med ansvarig nämnd utför verksamhet inom ramen 
för den kommunala förvaltningsorganisationen under mer företagsliknande 
former. Intraprenaden har utökat ansvar och utökade befogenheter för 
verksamhet, ekonomi och personal. 
Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av 
kommunen. Detta innebär att ansvaret för intraprenadens verksamhet, personal 
och ekonomi ytterst är kommunens. 
Syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya styrformer och idéer för att 
på så sätt uppnå en bättre kvalitet inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen tog 2020-06-09 § 124 ett beslut om åtgärdsprogram för 
effektivisering inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Enligt 
åtgärdsprogrammet ska policyn för intraprenad förenklas och förtydligas för att 
uppmuntra till fler intraprenadinitiativ. Policyn har reviderats i enlighet med 
åtgärdsprogrammet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för intraprenad. 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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2020-09-25 2(2) 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Samtliga nämnder 
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2020-09-25 1(11) 

Kommunstyrelsen 

Förslag/Utkast 

Policy för intraprenad i Älmhults
kommun 
Ärendenummer KS 2020/86 

Dokumentinformation 
Fastställt av Beslutsorgan eller person, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med Datum 

Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar 

Ersätter Riktlinjer för intraprenader i Älmhults kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2008-10-27 § 152 

Framtaget av kommunledningsförvaltningen 
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Innehåll 
1. Om policyn .......................................................................................................3 

1.1 Definition ......................................................................................................3 
1.2 Syfte ..............................................................................................................3 

2. Regelverk...........................................................................................................4 
2.1 Organisation och ansvar................................................................................4 
2.2 Delegation.....................................................................................................4 
2.3 Styrning.........................................................................................................4 
2.4 Kommun- och förvaltningsgemensam service .............................................5 
2.5 Administration ..............................................................................................5 
2.6 Tvister ...........................................................................................................5 

3. Intraprenadprocessen .........................................................................................6 
3.1 Initiativ..........................................................................................................6 
3.2 Ansökan ........................................................................................................6 
3.3 Överenskommelse.........................................................................................6 
3.4 Uppföljning och utvärdering.........................................................................8 
3.5 Upphävande/förlängning av intraprenad ......................................................8 

4. Personalfrågor...................................................................................................8 
4.1 Rekrytering ...................................................................................................9 
4.2 Kollektivavtal................................................................................................9 
4.3 Lönesättning..................................................................................................9 
4.4 Arbetsmiljö och rehabilitering ......................................................................9 

3. Ekonomi..........................................................................................................10 
5.1 Redovisning ................................................................................................10 
5.2 Överskott/underskott...................................................................................10 
5.3 Investeringar ...............................................................................................11 
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1. Om policyn 
1.1 Definition 
En intraprenad i den kommunala organisationen är en avgränsad enhet som via 
en formell överenskommelse med ansvarig nämnd utför verksamhet inom ramen 
för den kommunala förvaltningsorganisationen under mer företagsliknande 
former. Intraprenaden har utökat ansvar och utökade befogenheter för 
verksamhet, ekonomi och personal. 
Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av 
kommunen. Detta innebär att ansvaret för intraprenadens verksamhet, personal 
och ekonomi ytterst är kommunens. 

1.2 Syfte 
Älmhults kommun vill stödja införandet av organisationsformer som uppmuntrar 
till utveckling och innovation. Intraprenadverksamhet har potential att förbättra 
kommunens verksamheter överlag samt är ett ypperligt tillfälle för kommunens 
tjänstemän att bidra med idéer och nya perspektiv inom sina
verksamhetsområden. Intraprenader utgör därför en möjlighet i Älmhults 
kommun då det gäller utformning av både organisationen och verksamheten. 
Älmhults kommun vill med denna policy erbjuda medarbetare möjligheten att 
bedriva kommunal verksamhet i form av intraprenad. Policyn erbjuder de 
anställda i kommunen att med stöd utveckla och påverka den egna 
verksamheten. 
Det grundläggande syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya 
styrformer och idéer för att på så sätt uppnå en bättre kvalitet inom kommunens 
verksamheter. En intraprenad kan innebära större frihet i utformning av 
arbetsprocesser, som i sin tur kan leda till ökad flexibilitet och nytänkande och 
därigenom agera som inspirationskälla för förändring, utveckling, förnyelse och 
förbättring av offentlig verksamhet. 
En annan möjlighet med intraprenaden är att decentraliseringen av befogenheter 
och ansvar bidrar till större inflytande och därigenom ökad delaktighet, 
engagemang och motivation hos medarbetarna. Detta kan leda till en bättre 
arbetsmiljö. 
På sikt kan den verksamhetsutveckling som förväntas bli följden av 
intraprenader också leda till högre kvalitet och lägre kostnader för hela den 
verksamhet varav intraprenaden utgör en del. Genom kunskapsöverföring till 
resterande verksamhet kan lärdomar från intraprenaden leda till bättre kvalitet 
och högre kostnadseffektivitet för kommunens övriga verksamheter. 
Vid inrättandet av en intraprenad skall ansvarig nämnd diskutera och ange syftet 
med åtgärden. 
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2. Regelverk 
2.1 Organisation och ansvar 
En intraprenad styrs genom överenskommelse med respektive nämnd och 
kommunstyrelsen. Organisatoriskt lyder intraprenaden under respektive 
förvaltningschef. 
Kommunfullmäktige beslutar om policyer och regelverk som gäller för 
intraprenader i kommunen samt om eventuella förändringar i reglementen som 
kan krävas med anledning av inrättande av en intraprenad. 
Kommunstyrelsen beslutar om inrättande av intraprenad efter förslag från nämnd 
samt hanterar eventuella tvister mellan intraprenaden och ansvarig nämnd. 
Nämnder beslutar föreslå inrättande av intraprenad inom det egna 
verksamhetsområdet till kommunstyrelsen. Berörs flera nämnder av beslutet 
skall nämnderna vara överens. I annat fall hänförs frågan till kommunstyrelsen 
för avgörande. 
Berörd nämnd har ansvar för att intraprenaden följer den myndighetsutövning 
som är knuten till nämndens ansvarsområde. 
I intraprenadens överenskommelse skall intraprenadens organisatoriska ställning 
och tillhörighet definieras. 
Närmaste förvaltningschef beslutar om vem som är chef för intraprenaden. 
Intraprenadchefen ansvarar för planering och utveckling av verksamheten samt 
ekonomi- respektive personalfrågor. 

2.2 Delegation 
Vid bildandet av en entreprenad skall rätten att besluta i verksamhets-, ekonomi-
och personalfrågor delegeras till en intraprenadföreträdare som intraprenaden 
har utsett. Denna rätt kan inte ske till gruppen, utan endast till enskilda personer. 
Denna rätt får inte innefatta befogenhet att avgöra frågor som rör verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Den får inte heller innefatta beslut i 
frågor som rör myndighetsutövning mot någon enskild om ärendet är av 
principiell natur eller annars av större vikt. 
Delegeringen skall dokumenteras i överenskommelsen mellan nämnden och 
intraprenaden. 

2.3 Styrning 
En intraprenad innebär en stor frihet att utveckla verksamhetens arbetsformer 
och metoder. Beträffande själva uppdragets innehåll styrs intraprenaden på 
samma sätt som andra verksamheter i kommunen med tillägg av den 
överenskommelse som upprättas mellan nämnden och intraprenaden. 
Intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de lagar, förordningar och avtal
som gäller för verksamheten. Älmhults kommuns mål och riktlinjer gäller. 
Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv, policyer, arbetsordning och 
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motsvarande gäller även för intraprenaden. Detsamma gäller beslut som 
nämnden tar om verksamhetsplan, anvisningar och motsvarande. 
Intraprenaden lyder under offentlighetsprincipen. 
Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen skall ske då detta 
skapar värde för verksamhetens brukare alternativt på annat sätt internt bidrar till 
ömsesidig nytta. 

2.4 Kommun- och förvaltningsgemensam service 
Intraprenaden har rätt till samma stöd från förvaltningarna som övriga enheter. 
Respektive förvaltning med vilken nämnd intraprenaden förhandlas fram skall 
ge det stöd som intraprenaden önskar när det gäller statistik, utbildning, ekonomi 
med mera som för övrig verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för gemensam ekonomi- och 
personaladministration. 
Intraprenaden har möjlighet att förhandla om att ta över ansvaret för viss 
förvaltningsgemensam service. Om så sker skall enheten få tillskott i budgeten i 
relation till omfattningen av det övertagna ansvaret. 

2.5 Administration 
Intraprenaden skall använda kommunens gemensamma administrativa system 
samt därutöver de verksamhetssystem som nämnden anvisar. Användningen 
skall ske på samma villkor som för andra motsvarande enheter inom den 
ordinarie förvaltningsorganisationen. 

2.6 Tvister 
Om förvaltning och intraprenad är oense om tolkning av en gällande 
överenskommelse kan frågan av någon av parterna hänskjutas till nämnden för 
avgörande. 
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3. Intraprenadprocessen 
3.1 Initiativ 
Initiativet till att driva en enhet i form av intraprenad skall komma från den 
berörda personalen på en arbetsplats eller enhet. 
Tjänstemän som är intresserade av att driva en intraprenad kan få stöd av 
kommunledningsförvaltningen för att skapa en ansökan samt sätta ihop en plan 
för intraprenadverksamheten. 

3.2 Ansökan 
De intresserade skall skicka in en anmälan till sin förvaltning. Alla ansökningar 
som kommer in skall behandlas. 
Ansökan skall innehålla: 

 Verksamhetsplan med verksamhetsidé och de viktigaste strategiska målen 

 Budget 

 Inställning till förändringen hos personalen 

 Utvärdering av personalens kompetens för att starta och driva intraprenad 

Berörd förvaltning skall därefter bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag 
till nämnden. Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd 
skall sedan besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå 
ansökan. Därefter fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en 
avsiktsförklaring att bilda en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en 
helhetsbedömning av möjligheterna för intraprenad innan beslut om 
avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex månader efter det att ansökan 
kommit in. 
Se punkt 2.1 om förfarande då intraprenaden berör mer än en nämnd. 
Efter kommunstyrelsens avsiktsförklaring skall den berörda personalen med stöd 
av kommunstyrelsens resurser få utbildning som ger nödvändig kompetens att 
arbeta i en intraprenad. 

3.3 Överenskommelse 
När kommunstyrelsen fattat beslut om avsiktsförklaring att bilda intraprenad 
skall förvaltningschef tillsammans med berörd nämndsordförande, ekonomichef 
samt företrädare för intraprenaden utarbeta ett förslag till överenskommelse 
mellan nämnden och intraprenaden. 
Överenskommelsen skall vara skriftlig och skall undertecknas av nämndens 
ordförande, kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschefen och samtliga 
anställda i intraprenaden. För anställda som inte aktivt deltagit i arbetet med att 
bilda intraprenaden men ändå avser arbeta kvar på arbetsstället innebär 
underskriften att de tagit del av och är införstådda i innehållet i 
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överenskommelsen. Samma rutin skall gälla för personer som anställs efter att 
överenskommelsen tecknats. 
En överenskommelse innehålla följande: 

 Verksamhetens innehåll, omfattning och kvalitetskrav 

 Mål för kvalitet, ekonomi och personal utifrån verksamhetsplan 

 Tid då överenskommelsen gäller 

 Organisation och villkor 

 Intraprenadens organisatoriska ställning i kommunen 

 Innehåll i delegation 

 Intraprenörens ansvar 

 Förvaltningens ansvar 

 Ekonomiska villkor 
o Principer för ekonomisk reglering inklusive prisjustering, 

volymförändringar och resultathantering. 
o Principer för eventuell utbetalning av överskott i form av 

engångsbelopp till personalen. 
o Lokalanvändning och villkor 
o Ansvar för utrustning 
o Hantering av investeringar 
o Nyttjande av gemensamma resurser 

 Villkor för personalhanteringen 
o Tillämpning av kommunens kollektivavtal 
o Ansvar utifrån kommunens samverkansavtal 
o Kompetensutveckling 
o Arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar 
o Personalpolitiskt ansvar i övrigt 

 Tillsyn 

 Former för uppföljning och utvärdering 

 Villkor för att upphävande 

 Hantering av tvister 

Överenskommelsen får inte utformas så att den strider mot kommunfullmäktiges 
beslut om policyer. Samverkansavtalet med de fackliga organisationerna skall 
följas. 
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För att en intraprenad skall bli framgångsrik krävs en långsiktighet i 
utformningen av villkoren. Avtalstiden för en intraprenad bör inte understiga 3 
år men inte heller överstiga fem år. 

3.4 Uppföljning och utvärdering 
Intraprenaden skall följa kommunfullmäktiges och nämndens anvisningar för 
planering, uppföljning och utvärdering samt lämna in de uppgifter som 
motsvarande enheter åläggs att lämna in. Därutöver skall intraprenaden lämna de 
uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen. 
Uppföljningsrapporterna skall redovisa hur intraprenaden lever upp till de 
målsättningar inom kvalitet, ekonomi och personal som framgår av 
överenskommelsen. 

3.5 Upphävande/förlängning av intraprenad 
Intraprenaden upphör automatiskt när överenskommelsen löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 
Ansvarig nämnd eller intraprenaden själv kan begära hos kommunstyrelsen att 
överenskommelsen upphävs under löpande tid. Vid ansökan om upphävande 
från intraprenaden skall kommunstyrelsen inhämta yttrande från ansvarig 
nämnd. Uppsägningstiden är då 6 månader. 
Om kommunstyrelsen bedömer att intraprenören inte fullgör sina åtaganden eller 
bryter mot kommunfullmäktiges policyer och regler för intraprenader, kan 
kommunstyrelsen säga upp överenskommelsen med omedelbar verkan. 
En intraprenad som upphör integreras åter i den ordinarie 
förvaltningsorganisationen. Särskilda överenskommelser som beslutats av eller i 
samband med intraprenaden upphör då att gälla. 

4. Personalfrågor 
Intraprenadens medarbetare är anställda av Älmhults kommun. Personal som är 
tillsvidareanställda på den berörda resultatenheten vid intraprenadens start 
behåller sin anställning på enheten. 
Intraprenadföreträdaren som fått rätten att fatta beslut i personalfrågor enligt 
nedan ansvarar för att hanteringen av kommunens regelverk och avtal följs samt 
att systemen är utformade för att möjliggöra den interna och externa kontrollen. 
Rätten att besluta i personalfrågor skall avse: 

 Beslut om anställning av personal 

 Beslut om lönesättning av personal 

 Arbetsmiljöansvar 

 Rehabiliteringsansvar 
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 Samverkan i de frågor där intraprenaden har beslutsrätt 
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i personalfrågor på samma 
villkor som motsvarade enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Intraprenaden skall tillhandahålla personal i den omfattning och med den 
kompetens som krävs i överenskommelsen och som motsvarar krav i egen regi. 
Om krav inte anges i överenskommelsen skall personal tillhandahållas i den 
omfattning och med den kompetens som krävs för att upprätthålla nationellt eller 
lokalt angivna kvalitetsnivåer i verksamheten. 
Intraprenaden svarar även för personalens kompetensutveckling. 
Vidareutbildning som erbjuds centralt i kommunen eller av nämndens 
förvaltning skall vara tillgänglig för intraprenaden på samma villkor som 
motsvarande enheter i den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Tvistehanteringar i personalfrågor hanteras på samma sätt som för förvaltningen. 
Lagen om anställningsskydd skall tillämpas på samma sätt som inom nämndens 
ordinarie förvaltningsorganisation. 

4.1 Rekrytering 
Intraprenaden kan besluta i frågor om anställning. Det innebär att intraprenaden 
kan besluta om återbesättning av lediga arbeten och inrättande av nya 
befattningar, inom ramen för sin budget. 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras intraprenaden som övriga 
enheter i kommunen. 

4.2 Kollektivavtal 
För intraprenaden tillämpas de centrala och lokala kollektivavtal som kommunen 
omfattas av. 

4.3 Lönesättning 
Lönesättning av personal skall ske utifrån kommunens centrala anvisningar. 

4.4 Arbetsmiljö och rehabilitering 
Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. 
Kommunens policy för hållbart arbetsliv gäller. 
De riktlinjer som finns för anpassning och rehabilitering skall tillämpas av 
intraprenaden. 
Intraprenaden omfattas av företagshälsovården. 
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3. Ekonomi 
I intraprenadens överenskommelse skall framgå vilka principer som gäller för 
resurstilldelning under den period som överenskommelsen avser samt hur 
prisjusteringar och volymförändringar hanteras. 
Den person som har fått rätten att fatta beslut i ekonomiska frågor ansvarar för 
att hanteringen följer kommunens regelverk och att systemen är utformade för 
att möjliggöra den interna och externa kontrollen. 
Intraprenaden skall av nämndens förvaltning få stöd i ekonomifrågor på samma 
villkor som motsvarande enheter inom den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Kommunens regelverk för upphandling samt upphandlande avtal gäller också för 
intraprenaden. 
Innehållet i överenskommelsen mellan nämnden och intraprenaden får inte ges 
en utformning som innebär att kostnader överförs till andra enheter eller 
verksamheter. 
Överenskommelser, som intraprenaden ingår, får om de medför 
kostnadsökningar endast avse den period som överenskommelsen om 
intraprenad omfattar. 
Intraprenaden har inte rätt att utan särskilt tillstånd från berörd nämnd bedriva
kompletterande verksamhet för att öka sina intäkter. Även mottagande av 
externa bidrag skall godkännas av nämnden. 

5.1 Redovisning 
Intraprenaden är en anslagsfinansierad enhet i likhet med andra enheter inom 
kommunen. Intraprenaden skall följa kommunens/nämndens tidplan och 
regelverk för uppföljning och redovisning av verksamheten. 

5.2 Överskott/underskott 
Principen för resultathantering skall vara att ett överskott stannar hos 
intraprenaden under förutsättning att nämnden bedömer att de upprättade
kvalitetskraven i överenskommelsen uppnås. Överskottet får emellertid inte 
användas på ett sådant sätt att det leder till utökad verksamhet som kan komma
att ställa krav på ytterligare driftsmedel. Överskott hanteras genom att 
intraprenaden erhåller ett tilläggsanslag motsvarande överskottet kommande 
budgetår från kommunstyrelsens finansiering. 
Vid befarad negativ budgetavvikelse är intraprenaden skyldig att upprätta en 
åtgärdsplan som eliminerar detta inom tre månader. Denna ska skyndsamt 
presenteras för ansvarig nämnd. Detsamma gäller om intraprenaden riskerar att 
inte uppnå andra mål och uppdrag som ingår i uppdraget. Om nämnden bedömer 
att intraprenaden saknar förutsättningar att eliminera ett uppkommet underskott 
skall överenskommelsen omförhandlas alternativt intraprenaden upphävas och 
enheten återföras till den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
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5.3 Investeringar 
Behov av investeringar kan initieras av intraprenaden till förvaltningschef och 
skall sedan hanteras inom ramen för kommunens årliga arbete med 
planeringsdirektiv med budget. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-22 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 112 Policy för intraprenad i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/86 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar policyn till 
kommunledningsförvaltningen för följande åtgärder: 
1. Lägga till ett stycke för att förtydliga processen inför ansökan. 
2. Se över punkten 1.2 Syfte. 
3. Komplettera med tidplan för behandling av ansökan. 
4. Ta bort skrivningen på sida 6, del 3.1 att Delar av enheter får inte bli 

intraprenader. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Älmhults kommuns policy för Intraprenad i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 124. Den reviderade policyn ämnar 
förtydliga kommunens regler för bildande av intraprenad samt göra policyn mer 
lättförståelig. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-27 

 Utkast till policy daterat 2020-08-27 

 Riktlinje daterad 2008-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar 
policyn till kommunledningsförvaltningen för följande åtgärder: 
1. Lägga till ett stycke för att förtydliga processen inför ansökan. 
2. Se över punkten 1.2 Syfte. 
3. Komplettera med tidplan för behandling av ansökan. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-22 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

4. Ta bort skrivningen på sida 6, del 3.1 att Delar av enheter får inte bli 
intraprenader. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 239 Revidering av policy för delegering 
Ärendenummer KS 2020/117 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer policy för delegering enligt Förslag till 

revidering av policy för delegering daterad 2020-10-01. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för 
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-
09-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01. 
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande 
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en 
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att 
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 141 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 
 Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01 
 Policy för delegering, daterad 2019-09-16 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 141 Revidering av policy för delegering 
Ärendenummer KS 2020/117 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer policy för delegering enligt Förslag till 

revidering av policy för delegering daterad 2020-10-01. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för 
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-
09-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01. 
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande 
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en 
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att 
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 
 Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01 
 Policy för delegering, daterad 2019-09-16 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Elisabeth Olofsson 
elisabeth.olofsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om revidering av policy för 
delegering 
Ärendenummer KS 2020/117 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av policy 
för delegering. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa 
policy för delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag 
daterat 2019-09-16. Därefter har behov av revidering av policyn uppstått och 
kommunledningsförvaltningen föreslår därför att revidering av policy för 
delegering enligt ”Förslag till revidering av policy för delegering” daterad 2020-
10-01 fastställs. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-01 

 Förslag till revidering av policy för delegering, daterad 2020-10-01 

 Policy för delegering, daterad 2019-09-16 

Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 199, att fastställa policy för 
delegering i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2019-
09-16. Policyn blev gällande från och med 2019-12-01. 
Policyn utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast övergripande 
principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en 
enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Med stöd av policyn, kommunallagen och en mall har nämnderna, efter att 
policyn fastställts, tagit fram nya delegeringsordningar. 
Behov av revidering av policyn har dock uppmärksammats avseende avsnitt sex, 
”Delegering av beslut – delegeringsordning”. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att policyn revideras gällande detta avsnitt enligt förslag. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa policy för 

delegering enligt Förslag till revidering av policy för delegering daterad 
2020-10-01. 

mailto:elisabeth.olofsson@almhult.se
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Elisabeth Olofsson Susann Pettersson 
Kanslichef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige 

Styrande dokument 

Policy för delegering 
Ärendenummer KS 2019/116 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, Datum ev referens (ex §) 

Gäller från och med 2019-12-01 

Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar 

Ersätter kap 6 i Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Älmhults 
kommun, fastställt av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 91 

Framtaget av Kommunledningsförvaltingen 
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1. Om policyn 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering 
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda. 
Denna policy utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast 
övergripande principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att 
underlätta för en enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Nämnderna ska utgå ifrån policyn när de delegerar beslutsrätt utifrån sina 
respektive reglementen. 

2. När beslutsrätt kan delegeras 
För att möjliggöra en effektiv förvaltning ska kommunstyrelsen och nämnderna 
delegera beslutanderätt när det är lämpligt. 

3. Till vem beslutsrätt kan delegeras 
Kommunstyrelsen och nämnder får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. 
Det är inte tillåtet att delegera beslutsrätt till grupper anställda eller 
förtroendevalda som inte utgör ett utskott eller nämndens presidium1. Det är inte 
heller tillåtet att delegera beslutsrätt till en person som inte tillhör nämnden eller 
inte är anställd av kommunen2. 

4. Beslut som inte får delegeras 
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. omdisponeringar av nämndens budget, 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1 Det är däremot möjligt att delegera samma beslutsrätt till flera delegater, men beslut ska då 
fattas av varje delegat självständigt; flera delegater får inte fatta beslut i samma ärende. 
2 Kommunallagen 9 kap. 37 § tillåter dock delegering till anställd i annan kommun eller 
landsting, inom ramen för avtalssamverkan. Undantag kan även förekomma i speciallagstiftning. 
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5. Delegeringsbeslut och ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan delegeringsbeslut och ren verkställighet. Ett 
delegeringsbeslut är likvärdigt med ett nämndbeslut och kan till skillnad från ren 
verkställighet överklagas. 
Med beslut avses att det finns utrymme för alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel 
vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer. 
Ren verkställighet ska inte tas upp i delegeringsordningen. Beslutanderätt som 
delegeras till specifik funktion eller anställd i speciallagstiftning ska inte heller 
tas upp i delegeringsordningen. 
I praktiken är gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren 
verkställighet inte helt tydlig, men åtgärder som gäller den inre driften av en 
verksamhet och normalt ligger inom anställds dagliga arbete och ansvarsområde 
räknas oftast som ren verkställighet. 

6. Delegering av beslut – delegeringsordning 
När kommunstyrelsen eller en nämnd vill delegera beslutanderätt görs detta 
genom kommunstyrelsens eller nämndens delegeringsordning eller, i 
undantagsfall, genom särskilt beslut. Alla ändringar av delegeringsordningen ska 
fattas genom beslut i kommunstyrelsen eller den aktuella nämnden. 
Av delegeringsordningen ska det tydligt framgå vilket ärende eller grupp av 
ärenden som omfattas av delegationen och vem som utses till delegat. 
Delegering sker normalt till en funktion med en given titel, och inte en 
namngiven person. 
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelse eller nämnd bör i princip 
inte tillåtas. Förvaltningschef har enligt kommunallagen rätt att till annan 
anställd vidaredelegera beslutsrätt som delegerats från nämnd. Detta bör dock 
undvikas, då redovisningen av sådana beslut skapar onödig administration och 
riskerar att försvåra allmänhetens insyn i fattade beslut. 
Nämnderna bör därför vara tydliga med i vilka ärenden vidaredelegering från 
förvaltningschef ska vara tillåten. I de eventuella undantagsfall där 
vidaredelegering ska vara tillåten ska vidaredelegeringen i sig dokumenteras 
som ett delegeringsbeslut och bifogas delegeringsordningen. 
En delegeringsordning bör bland annat ta upp följande punkter: 

 Allmänna ärenden 
o brådskande ärenden 
o skriftligt beslut att inte lämna ut en allmän handling 
o vara eller utse ombud att företräda nämnden i mål och ärenden 

inför domstol och andra myndigheter 
o beslut att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent, 
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o beslut om rättelse av skrivfel 
o omprövning av beslut som fattats med stöd av delegering 
o beslut att överklaga beslut och domar 
o lämna yttrande och besvara remisser 
o framställningar, skrivelser mm, 
o upprätta attestordning och ändring av attestordning, 
o underteckna personuppgiftsbiträdesavtal, 
o besluta om deltagande i kurser för nämndens ledamöter där 

inbjudan kommer så sent att den inte kan redovisas på nämndens 
sammanträde. 

 Personalärenden 
o inrättande av ny tjänst inom budgetram, 
o anställning av förvaltningschef eller motsvarande, annan chef och 

övrig personal 
o ekonomiska uppgörelser i samband med entledigande eller 

uppsägning på egen begäran. 

 Taxor 
o beror på nämndens ansvarsområde – debitering enligt taxa är 

verkställighet men taxor kan innehålla befrielsegrunder eller 
liknande som måste tolkas. 

 Upphandling och avtal 
o tilldelningsbeslut 
o nyteckning av avtal (beloppsgränser kan vara aktuella) 
o förlängning av avtal 

 Förvaltningsbeslut 
o beror på nämndens ansvarsområde. 

Ändring av delegeringsordning ska alltid göras genom att nämnden beslutar om 
ny delegeringsordning i sin helhet. 

7. Beslutsfattande 
En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid 
att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Delegaten ska 
utifrån dessa förutsättningar fatta beslutet självständigt – nämnden eller enskilda 
ledamöter får inte ge specifika instruktioner om hur delegat ska fatta beslut i ett 
visst ärende. Nämnden kan dock genom eget handlande föregripa ett 
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 
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Delegat ska överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det. 
Utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande, 
om minst två av utskottets ledamöter begär det. 
Delegaten företräder nämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla 
delegeringsuppdraget. 

8. Brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen och nämnderna bör uppdra åt ordföranden, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

9. Anmälan och anslag av beslut 
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordning eller särskilt 
delegeringsbeslut och som kan överklagas genom laglighetsprövning ska 
anmälas till den nämnd som har delegerat beslutsrätten. Anmälan protokollförs i 
nämndens protokoll och anslås tillsammans med detta på kommunens 
anslagstavla. 
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls till nämnd 
ska protokollföras och anslås separat. Huvudregeln bör dock, för att undvika 
onödig administration, vara att alla delegeringsbeslut som kan överklagas genom 
laglighetsprövning ska anmälas till nämnden. 
Brådskande beslut som fattas av ordföranden eller annan ledamot ska alltid 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

10. Dokumentering av delegeringsbeslut 
Delegat som fattar beslut ansvarar för att beslutet dokumenteras i särskilt 
protokoll och anmäls eller anslås i enlighet med delegeringsordningen. 
Följande ska framgå av det särskilda protokollet: 

 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd 

 diarienummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör 
återsökning 

 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut. 

 vem som har fattat beslut med stöd av delegering 

 datum för beslut 
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Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka 
personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s 
dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i 
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive 
system. 

11. Ersättare för delegat 
Beslut i ärenden som delegerats till ordföranden i kommunstyrelse eller nämnd 
handläggs vid förhinder för denne av vice ordförande3. Beslut i ärenden som 
delegerats till tjänsteman handläggs vid förhinder för denne i första hand av den 
som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast 
överordnad chef. Den överordnade får dock inte ändra i beslut som ordinarie 
delegat redan har fattat. 

12. Principer för delegering 
Kommunstyrelsens och nämndernas delegering till olika typer av delegater ska 
ta hänsyn till följande riktlinjer 
Eftersom delegeringens syfte är att åstadkomma en effektiv förvaltning bör 
delegering huvudsakligen göras till anställda. Delegater ska givetvis ha den 
kompetens som krävs för att fatta beslut inom respektive område för att 
delegeringen ska bli effektiv. 
I vissa fall finns dock anledning att frångå huvudregeln att delegera till anställda. 
Utskott bör vara delegat i ärenden som inte är av större eller principiell vikt, 
men som ändå kräver politiskt övervägande. Myndighetsutövning som inte får 
delegeras till anställd, men som inte är av principiell vikt kan också delegeras till 
utskott. 
Generell delegering till presidium bör undvikas. Ett presidium saknar ersättare, 
och då ett presidium ofta måste vara fulltaligt för att vara beslutsmässigt kan det 
vara svårt att samla det för beslut med kort varsel. 
Delegering till nämndens ordförande kan vara aktuell i frågor som är av mindre 
vikt, men som inte bör fattas av anställd. Det kan vara frågor som till exempel 
berör de förtroendevalda eller förvaltningschefen. 
Nämnden bör inte delegera beslutsrätt generellt till en ledamot eller ersättare 
som inte är ordförande, om det inte finns särskilda skäl för detta. 

3 Om det finns mer än en vice ordförande övergår beslutsrätten i första hand till 1:e vice, därefter 
2:e vice och så vidare. 
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13. Undertecknande av handlingar 
Rätten att underteckna handlingar för nämndens räkning ska framgå i 
delegeringsordningen, även för de fall där handlingen inte är ett 
delegeringsbeslut. Detta gäller även fall där någon har rätt att godkänna handling 
eller motsvarande med digital signatur. 
Enskild delegat har rätt att för nämndens räkning underteckna beslut i de 
ärenden eller grupper av ärenden som nämnden har delegerat åt delegaten. 
Nämnden ska även besluta om vem som har rätt att vid behov underteckna 
handlingar beslutade av nämnd, presidium eller utskott. Detta bör normalt sett 
vara nämndens eller utskottets ordförande. Nämnden kan även besluta att 
handlingar ska kontrasigneras och av vem. 

14. Mall för delegeringsordning 
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mall för delegeringsordning 
utifrån de principer som fastställs i denna policy. Nämnderna ska använda 
mallen som grund i arbetet med att ta fram sina respektive delegeringsordningar. 
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1. Om policyn 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Kommunallagen har bestämmelser i 6 kap. 37–40 §§ om nämndernas delegering 
generellt, och 7 kap. 5–8 §§ om delegering till anställda. 
Denna policy utvecklar kommunallagens bestämmelser och lägger fast 
övergripande principer för nämndernas delegering. Syftet med policyn är att 
underlätta för en enhetlig och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Nämnderna ska utgå ifrån policyn när de delegerar beslutsrätt utifrån sina 
respektive reglementen. 

2. När beslutsrätt kan delegeras 
För att möjliggöra en effektiv förvaltning ska kommunstyrelsen och nämnderna 
delegera beslutanderätt när det är lämpligt. 

3. Till vem beslutsrätt kan delegeras 
Kommunstyrelsen och nämnder får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. 
Det är inte tillåtet att delegera beslutsrätt till grupper anställda eller 
förtroendevalda som inte utgör ett utskott eller nämndens presidium1. Det är inte 
heller tillåtet att delegera beslutsrätt till en person som inte tillhör nämnden eller 
inte är anställd av kommunen2. 

4. Beslut som inte får delegeras 
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. omdisponeringar av nämndens budget, 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1 Det är däremot möjligt att delegera samma beslutsrätt till flera delegater, men beslut ska då 
fattas av varje delegat självständigt; flera delegater får inte fatta beslut i samma ärende. 
2 Kommunallagen 9 kap. 37 § tillåter dock delegering till anställd i annan kommun eller 
landsting, inom ramen för avtalssamverkan. Undantag kan även förekomma i speciallagstiftning. 
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5. Delegeringsbeslut och ren verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan delegeringsbeslut och ren verkställighet. Ett 
delegeringsbeslut är likvärdigt med ett nämndbeslut och kan till skillnad från ren 
verkställighet överklagas. 
Med beslut avses att det finns utrymme för alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel 
vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer. 
Ren verkställighet ska inte tas upp i delegeringsordningen. Beslutanderätt som 
delegeras till specifik funktion eller anställd i speciallagstiftning ska inte heller 
tas upp i delegeringsordningen. 
I praktiken är gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren 
verkställighet inte helt tydlig, men åtgärder som gäller den inre driften av en 
verksamhet och normalt ligger inom anställds dagliga arbete och ansvarsområde 
räknas oftast som ren verkställighet. 

6. Delegering av beslut – delegeringsordning 
När kommunstyrelsen eller en nämnd vill delegera beslutanderätt görs detta 
genom kommunstyrelsens eller nämndens delegeringsordning eller, i 
undantagsfall, genom särskilt beslut. Alla ändringar av delegeringsordningen ska 
fattas genom beslut i kommunstyrelsen eller den aktuella nämnden. 
Av delegeringsordningen ska det tydligt framgå vilket ärende eller grupp av 
ärenden som omfattas av delegationen och vem som utses till delegat. 
Delegering sker normalt till en funktion med en given titel, och inte en 
namngiven person. 
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelse eller nämnd bör i princip 
inte tillåtas. Förvaltningschef har enligt kommunallagen rätt att till annan 
anställd vidaredelegera beslutsrätt som delegerats från nämnd. Detta bör dock 
undvikas, då redovisningen av sådana beslut skapar onödig administration och 
riskerar att försvåra allmänhetens insyn i fattade beslut. 
Nämnderna bör därför vara tydliga med i vilka ärenden vidaredelegering från 
förvaltningschef ska vara tillåten. I de eventuella undantagsfall där 
vidaredelegering ska vara tillåten ska vidaredelegeringen i sig dokumenteras 
som ett delegeringsbeslut och bifogas delegeringsordningen. 
En delegeringsordning bör bland annat ta upp följande punkter: 

 Allmänna ärenden 
o brådskande ärenden 
o skriftligt beslut att inte lämna ut en allmän handling 
o vara eller utse ombud att företräda nämnden i mål och ärenden 

inför domstol och andra myndigheter 
o beslut att avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent, 
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o beslut om rättelse av skrivfel 
o omprövning av beslut som fattats med stöd av delegering 
o beslut att överklaga beslut och domar 
o lämna yttrande och besvara remisser 
o framställningar, skrivelser mm, 
o upprätta attestordning och ändring av attestordning, 
o underteckna personuppgiftsbiträdesavtal, 
o besluta om deltagande i kurser för nämndens ledamöter där 

inbjudan kommer så sent att den inte kan redovisas på nämndens 
sammanträde. 

 Personalärenden 
o inrättande av ny tjänst inom budgetram, 
o anställning av förvaltningschef eller motsvarande3, 
o ekonomiska uppgörelser i samband med entledigande eller 

uppsägning på egen begäran. 

 Taxor 
o beror på nämndens ansvarsområde – debitering enligt taxa är 

verkställighet men taxor kan innehålla befrielsegrunder eller 
liknande som måste tolkas. 

 Upphandling och avtal 
o tilldelningsbeslut 
o nyteckning av avtal (beloppsgränser kan vara aktuella) 
o förlängning av avtal 

 Förvaltningsbeslut 
o beror på nämndens ansvarsområde. 

Ändring av delegeringsordning ska alltid göras genom att nämnden beslutar om 
ny delegeringsordning i sin helhet. 

7. Beslutsfattande 
En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid 
att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Delegaten ska 
utifrån dessa förutsättningar fatta beslutet självständigt – nämnden eller enskilda 
ledamöter får inte ge specifika instruktioner om hur delegat ska fatta beslut i ett 
visst ärende. Nämnden kan dock genom eget handlande föregripa ett 
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 

3 Övriga anställningar ska hädanefter räknas till ren verkställighet. 
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Delegat ska överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om ärendets 
beskaffenhet kan anses påkalla det. 
Utskotten ska hänskjuta delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande, 
om minst två av utskottets ledamöter begär det. 
Delegaten företräder nämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla 
delegeringsuppdraget. 

8. Brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen och nämnderna bör uppdra åt ordföranden, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

9. Anmälan och anslag av beslut 
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordning eller särskilt 
delegeringsbeslut och som kan överklagas genom laglighetsprövning ska 
anmälas till den nämnd som har delegerat beslutsrätten. Anmälan protokollförs i 
nämndens protokoll och anslås tillsammans med detta på kommunens 
anslagstavla. 
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls till nämnd 
ska protokollföras och anslås separat. Huvudregeln bör dock, för att undvika 
onödig administration, vara att alla delegeringsbeslut som kan överklagas genom 
laglighetsprövning ska anmälas till nämnden. 
Brådskande beslut som fattas av ordföranden eller annan ledamot ska alltid 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

10. Dokumentering av delegeringsbeslut 
Delegat som fattar beslut ansvarar för att beslutet dokumenteras i särskilt 
protokoll och anmäls eller anslås i enlighet med delegeringsordningen. 
Följande ska framgå av det särskilda protokollet: 

 ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

 beslutsmening som beskriver beslutets innebörd 

 diarienummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör 
återsökning 

 vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut. 

 vem som har fattat beslut med stöd av delegering 

 datum för beslut 
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Vid protokollets utformning ska beslutsfattaren noga överväga vilka 
personuppgifter som kan framgå av protokollet utan att strida mot EU:s 
dataskyddsförordning, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning – och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i 
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive 
system. 

11. Ersättare för delegat 
Beslut i ärenden som delegerats till ordföranden i kommunstyrelse eller nämnd 
handläggs vid förhinder för denne av vice ordförande4. Beslut i ärenden som 
delegerats till tjänsteman handläggs vid förhinder för denne i första hand av den 
som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast 
överordnad chef. Den överordnade får dock inte ändra i beslut som ordinarie 
delegat redan har fattat. 

12. Principer för delegering 
Kommunstyrelsens och nämndernas delegering till olika typer av delegater ska 
ta hänsyn till följande riktlinjer 
Eftersom delegeringens syfte är att åstadkomma en effektiv förvaltning bör 
delegering huvudsakligen göras till anställda. Delegater ska givetvis ha den 
kompetens som krävs för att fatta beslut inom respektive område för att 
delegeringen ska bli effektiv. 
I vissa fall finns dock anledning att frångå huvudregeln att delegera till anställda. 
Utskott bör vara delegat i ärenden som inte är av större eller principiell vikt, 
men som ändå kräver politiskt övervägande. Myndighetsutövning som inte får 
delegeras till anställd, men som inte är av principiell vikt kan också delegeras till 
utskott. 
Generell delegering till presidium bör undvikas. Ett presidium saknar ersättare, 
och då ett presidium ofta måste vara fulltaligt för att vara beslutsmässigt kan det 
vara svårt att samla det för beslut med kort varsel. 
Delegering till nämndens ordförande kan vara aktuell i frågor som är av mindre 
vikt, men som inte bör fattas av anställd. Det kan vara frågor som till exempel 
berör de förtroendevalda eller förvaltningschefen. 
Nämnden bör inte delegera beslutsrätt generellt till en ledamot eller ersättare 
som inte är ordförande, om det inte finns särskilda skäl för detta. 

4 Om det finns mer än en vice ordförande övergår beslutsrätten i första hand till 1:e vice, därefter 
2:e vice och så vidare. 
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13. Undertecknande av handlingar 
Rätten att underteckna handlingar för nämndens räkning ska framgå i 
delegeringsordningen, även för de fall där handlingen inte är ett 
delegeringsbeslut. Detta gäller även fall där någon har rätt att godkänna handling 
eller motsvarande med digital signatur. 
Enskild delegat har rätt att för nämndens räkning underteckna beslut i de 
ärenden eller grupper av ärenden som nämnden har delegerat åt delegaten. 
Nämnden ska även besluta om vem som har rätt att vid behov underteckna 
handlingar beslutade av nämnd, presidium eller utskott. Detta bör normalt sett 
vara nämndens eller utskottets ordförande. Nämnden kan även besluta att 
handlingar ska kontrasigneras och av vem. 

14. Mall för delegeringsordning 
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en mall för delegeringsordning 
utifrån de principer som fastställs i denna policy. Nämnderna ska använda 
mallen som grund i arbetet med att ta fram sina respektive delegeringsordningar. 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 244 Fastställande av handlingsprogram ElmNet
AB 
Ärendenummer KS 2019/69 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för ElmNet AB 2020– 

2022. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

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

inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 
ElmNet AB har inkommit med handlingsprogram 2020-2022. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 139 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Budgetförslag ElmNet AB 2020-2022 
 Protokoll bolagsstämma ElmNet AB 2020-04-07, §§ 1-9 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
ElmNet AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 139 Fastställande av handlingsprogram ElmNet
AB 
Ärendenummer KS 2019/69 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för ElmNet AB 2020– 

2022 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

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

inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 
ElmNet AB har inkommit med handlingsprogram 2020-2022. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Budgetförslag ElmNet AB 2020-2022 
 Protokoll bolagsstämma ElmNet AB 2020-04-07, §§ 1-9 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
ElmNet AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Emma Majlöv Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om fastställande av 
handlingsprogram ElmNet AB 
Ärendenummer KS 2019/69 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
• affärs- och verksamhetsidé 
• affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 
• bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 
• mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 
• ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv 
• planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre 
åren, inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 
ElmNet AB har inkommit med handlingsprogram 2020-2022. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 

 Budgetförslag ElmNet AB 2020-2022 

 Protokoll bolagsstämma ElmNet AB 2020-04-07, §§ 1-9 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 

handlingsprogram för ElmNet AB 2020-2022 

Emma Majlöv Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
ElmNet AB 
Elmen AB 
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2020-11-04 1(2) 

Kommunstyrelsen Ärendenummer KS 2020/134 

Presidieskrivelse om inrättandet av parlamentarisk 
beredning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att se över den

politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför 
mandatperioden 2022–2026. I uppdraget ingår att behandla följande: 

o Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation 
o Utvärdering av förändringar inför mandatperioden 
o Översyn av nämndernas reglementen 
o Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse 
o Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer 
o Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 
o Översyn av antal ledamöter i fullmäktige 

2. Principer för förtroendevaldas uppdrag (vad som förväntas av de 
förtroendevalda, samt vilka krav på verktyg och stöd som är rimliga) 

3. Principer för utbildning av förtroendevalda (vem ansvarar för vad?) 
4. Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen 
5. Beredningen ska vara parlamentariskt sammansatt och alltså bestå av åtta 

ledamöter med lika många ersättare. 
6. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare vid sammanträdet i 

december 2020. Varje parti med mandat i fullmäktige ska till 
kommunfullmäktige nominera en ledamot och en ersättare inför detta 
sammanträde. Kommunfullmäktige ska också välja ordförande och vice 
ordförande i beredningen. 

7. Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En delrapportering av 
beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 2021. 

8. Kommunfullmäktige anvisar 100 000 kronor ur anslaget för 
kommunfullmäktiges oförutsedda (75 000 kr 2021 och 25 000 kr 2022) 
till beredningens arbete. 

9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare 
till beredningens förfogande. 
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Beskrivning av ärendet 
Inför varje mandatperiod är det brukligt att kommunfullmäktige tillsätter en 
parlamentarisk beredning för att utreda den politiska organisationen och 
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda. 
Den politiska organisationen och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
tar tid att utreda och därför bör den parlamentariska beredningen tillsättas i god 
tid innan nästkommande mandatperiod. 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige inrättar en 
parlamentarisk beredning med två representanter från respektive parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. 

Bo Mazetti-Nissen Marie Olofsson Helen Bengtsson 
Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges 
ordförande första vice ordförande andra vice ordförande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(4) 

Kommunstyrelsen 

§ 232 Delårsrapport 2 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämndens och utbildningsnämndens 

presidium att återkoppla arbetet för budget i balans för kommunstyrelsen 
senast per 27 oktober. 

2. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 
förebyggande åtgärder kopplat till långtidssjukskrivningar inom alla 
förvaltningar, men med fokus på utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

3. Kommunstyrelsen ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att 
inkomma med en ingående analys och beslut som visar på hur budget i 
balans ska nås till kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens delårsrapport 2. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–3 
Kommunfullmäktige punkt 4 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och 
ekonomi. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens 
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat 
om 9,4 mkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning inte kommer att uppnås under året. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 2(4) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med 
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver 
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst 
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i 
balans förutom överförmyndarnämnden 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 132 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 
 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02 
 Bilaga 1 investeringsprojekt 
 Bilaga 2 exploateringsprojekt 
 Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23 
 Socialnämnden 2020-09-23, § 100 
 Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123 
 Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199 
 Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 § 97 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
följande tillägg: 
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen i 

december återkomma med förslag på hur resultatmålen för utbildning och 
arbetsmarknadsprocessen ska uppnås. 

2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys på varför 
behovet av försörjningsstöd har ökat. 

3. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att göra en analys av 
kommunens stödenhet och ta fram förslag på hur förebyggande arbete med 
placeringar, missbruk och misshandel i hemmet kan utformas. 

4. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten 
till samverkan med andra kommuner gällande skyddsplaceringar med syfte 
att få ner kostnaderna samtidigt som vi behåller tryggheten för personen i 
behov. 

5. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att aktualisera 
genomlysningen av äldreomsorgen som gjordes 2015-16 och utarbeta en 
långsiktig plan för framtidens äldreomsorg. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 3(4) 

Kommunstyrelsen 

6. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att återkomma i januari 2021 
med ett förslag på en budget i balans för 2021 innehållande konkreta förslag 
att ta ställning till. 

7. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 
förebyggande åtgärder kopplat till långtidssjukskrivningar inom alla 
förvaltningar, men med fokus på utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

8. Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att 
i december återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits 
gällande de beslut som togs i nämnderna i samband med delårsrapport 1 
kopplat till att uppnå ekonomiska mål och resultatmål. 

Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med följande tillägg: 
1. Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 

förebyggande åtgärder kopplat till långtidssjukskrivningar inom alla 
förvaltningar, men med fokus på utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att 
inkomma med en ingående analys och beslut som visar på hur budget i 
balans ska nås till kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilsson (M) yrkande i sin helhet. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande i sin helhet. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Sonja Emilssons 
(M) yrkande i sin helhet. 
Votering begärd 
Ordförande redogör följande: 
Ja-röst innebär bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande. 
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Sonja Emilssons (M) yrkande. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



61

   

   

 
 

   

    

    

    

 
    

      

      

      

      

      

      

      

      

   
 

  

      

      

    

 
 

 
     

 
 
  

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 4(4) 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Thomas Harrysson (C) X 

Dan Blixt (M) X 

Bo Bergsjö (L) X 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 

Eva Ballovarre (S) X 

Ann Johansson (S) X 

Lars Ingvert (S) X 

Stefan Jönsson (S) X 

Börje Tranvik (-) X 

Yvonne Jonsson (C) X 

Sonja Emilsson (M) X 

Resultat 6 5 0 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 132 Delårsrapport 2 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämndens och utbildningsnämndens 

presidium att återkoppla arbetet för budget i balans för kommunstyrelsen 
senast per 27 oktober. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 
kommunens delårsrapport 2. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och 
ekonomi. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens 
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat 
om 9,4 mkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning inte kommer att uppnås under året. 
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med 
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver 
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst 
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i 
balans förutom överförmyndarnämnden 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 
 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Bilaga 1 investeringsprojekt 
 Bilaga 2 exploateringsprojekt 
 Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23 
 Socialnämnden 2020-09-23, § 100 
 Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123 
 Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199 
 Miljö- och byggnämnden 2020-09-28 § 97 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen 
Elisabeth Steen Ekstedt 
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 

Delårsrapport 2 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/41 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 2. Delårsrapport 2 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2020, med fokus på resultatmål och 
ekonomi. 

Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 

Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. Kommunens 
samlade prognos per augusti månad 2020 påvisar ett förväntat negativt resultat 
om 9,4 mkr, vilket innebär att kommunens finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning inte kommer att uppnås under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt uppdragit till samtliga nämnder med 
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver 
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst 
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i 
balans förutom överförmyndarnämnden 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 
 Delårsrapport 2, daterad 2020-10-02 
 Bilaga 1 investeringsprojekt 
 Bilaga 2 exploateringsprojekt 
 Gemensamma nämnden 2020-09-14, § 23 
 Socialnämnden 2020-09-23, § 100 
 Utbildningsnämnden 2020-09-30, § 123 
 Tekniska nämnden 2020-09-29, § 98 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 200 
 Kommunstyrelsen 2020-10-06, § 199 
 Kultur- och fritidsnämnden beslut 
 Överförmyndarnämnden –tjänsteskrivelse 

mailto:Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad rapport, informera om 
förväntat bokslut 2020 (prognos), med fokus på resultatmål och ekonomi. 
Delårsrapport 2 är ett viktigt dokument för fortsatt budgetarbete och utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Delårsrapport 2 påvisar: 

 Stor risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås 

 Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat 
om 9,4 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 13,8 mkr. 

 Investeringsprognosen visar på negativa budgetavvikelser inom enskilda 
projekt 

 Exploateringsprojekt är försenade 

 Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den 
makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i 
stort. Allt detta sammantaget innebär just nu en mycket stor prognososäkerhet. 
Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. För Älmhults kommuns 
del kommer det att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad 
gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med de 
utmaningar som följer. 

Prognosen per delårsrapport 1, per 31 mars 2020, påvisade ett förväntat 
minusresultat om 45,5 mkr. Eftersom budgeterat resultat år 2020 är 4,3 mkr så 
innebar det en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr, varav nämndernas negativa 
budgetavvikelser uppgick till 48,5 mkr. 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med delårsrapport 1 att uppdra till 
nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa åtgärdsplaner för budget i 
balans till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. Kommunstyrelsen 
beslutade även frysa de så kallade utvecklingsmedlen (9 mkr) samt medel för 
utökning av daglig verksamhet inom demensvården (2,5 mkr) under 
kommunstyrelsen för användning under år 2020. Samtliga nämnder har tagit 
fram åtgärdsplaner för budget i balans förutom överförmyndarnämnden. 
Överförmyndarnämnden anser att Älmhults kommuns budgetram är för låg som 
förklaring till budgetavvikelsen. 
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Prognosen per delårsrapport 2, per 31 augusti 2020, påvisar ett förväntat 
minusresultat om 9,5 mkr. Eftersom budgeterat resultat år 2020 är 4,3 mkr så 
innebär det totalt för kommunen en negativ budgetavvikelse om 13,8 mkr, varav 
nämndernas negativa budgetavvikelser uppgår till 39,1 mkr. De flesta 
nämnderna uttrycker stor osäkerhet kring prognoserna med anledning av risken 
för hur covid-19 kan påverka för återstoden av året. 

Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti om ytterligare uppföljning av 
socialnämndens åtgärder gällande prognos 2020 samt beslutade den 25 augusti 
om att kommunstyrelsens ska inleda presidieöverläggningar med 
utbildningsnämndens presidium utifrån kommunfullmäktiges beslut, från 25 
november 2019, för att få en samsyn på de ekonomiska utmaningarna inför 
budgetår 2020 och för att komma till rätta med ekonomin. 

Överväganden 
Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt gett uppdrag till samtliga nämnder med 
negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för budget i balans samt utöver 
detta initierat ytterligare uppföljning av de nämnderna med störst 
budgetavvikelser. Samtliga nämnder har tagit fram åtgärdsplaner för budget i 
balans förutom överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen behöver framgent 
särskilt bevaka budgetföljsamhet samt måluppfyllnad. Nämnderna rapporterar 
fortlöpande sina månadsrapporter till kommunstyrelsen. Med anledning av detta 
kan en avrapportering av arbetet lämpligtvis ske till kommunstyrelsen under 
hösten. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att uppdra till socialnämndens och utbildningsnämndens presidium att 

återkoppla arbetet för budget i balans för kommunstyrelsen senast per 27 
oktober. 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens delårsrapport 
2. 

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 

Beslut för information 
Kommunstyrelse 
Revision 
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Respektive nämnd 
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ÄLMHULTS KOMMUN 
Delårsrapport 2 -
per 31 augusti 2020 
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1. Förvaltningsberättelse 
Delårsrapport 2 påvisar: 

 Risk för att resultatmålen under huvudprocess ”Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås 

 Kommunens prognostiserade driftsresultat pekar på ett negativt resultat om 9,4 
mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 13,8 mkr. 

 Investeringsprognosen visar på negativa budgetavvikelser inom enskilda projekt 

 Exploateringsprojekt som är försenade 

 Älmhults kommun inte kommer att uppnå kommunfullmäktiges finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning 

1.1 Väsentliga händelser under perioden 
Under året som gått är pandemin covid-19, den enskilt största händelse som
väsentligt påverkat och fortsatt påverkar Älmhults kommun. Under arbetet med 
pandemin har kommunens organisation ställts om inför de stora utmaningar som 
framförallt social- och utbildningsförvaltningen stått inför men det har också i 
hög grad påverkat kommunledningsförvaltningens olika stödfunktioner. 
Konsekvenserna av covid-19 är svåra att överblicka och framträder i olika 
tidsskalor. Älmhults kommun har ansökt om statligt stöd för merkostnader inom 
omsorgen av äldre och personer med funktionshinder. 
Införandet av Servicecenter i Älmhults kommun, innebär ett förändrat arbetssätt 
men också förhållningssätt, där medborgaren sätts i centrum. 

1.1.1 Väsentliga ekonomiska händelser 
Prognosen per delårsrapport 1, per 31 mars 2020, påvisade ett förväntat 
minusresultat om 45,5 mkr. Eftersom budgeterat resultat år 2020 är 4,3 mkr så 
innebar det en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr, varav nämndernas negativa 
budgetavvikelser uppgick till 48,5 mkr. Kommunstyrelsen beslutade i samband 
med delårsrapport 1 att uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att 
redovisa åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per 
delårsrapport 2 samt antog Alliansens åtgärdsprogram i enlighet med separat 
skrivelse daterad 2020-05-25. Kommunstyrelsen beslutade även frysa de så 
kallade utvecklingsmedlen (9 mkr) samt medel för utökning av daglig 
verksamhet inom demensvården (2,5 mkr) under kommunstyrelsen för 
användning under 2020. Utöver det fick kommunchefen i uppdrag att göra en 
översyn av kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
delårsrapport 1 att uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att 
bidra till att uppnå resultatmål och återrapportera om dessa till kommunstyrelsen 
senast per delårsrapport 2. 
Älmhults kommun har per 2020-08-31 en osäker fordran på 4,6 mkr som avser 
Mötesplats Linne på Möckelsnäs AB som gått i konkurs. 
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Kommunfullmäktige har under året fattat beslut om att kommunen ska förvärva 
fastigheten Stinsen 3 samt gett moderbolaget Elmen AB ett uppdrag om att 
avveckla bolaget Snitseln AB. 
Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB) har i bolagsstämma upprättat en ny 
kontrollbalansräkning under året och därefter föreslagit Elmen AB att ställa ut en 
kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets ekonomiska status under 
bolagets avvecklingsperiod. Kommunen har under året godkänt
kapitaltäckningsgaranti om max 4 miljoner kronor till ÄNAB till och med 2021-
01-31. 

1.1.2 Pandemin Covid-19 
30 januari 2020 klassar WHO covid-19 som ett internationellt hot mot 
människors hälsa och 1 februari 2020 klassificeras covid-19 som en allmän- och 
samhällsfarlig sjukdom av folkhälsomyndigheten i Sverige. I samband med detta
påbörjar Älmhults kommuns arbete med hanteringen av pandemin. Den 11 mars 
2020 intensifieras arbetet då samordningsstaben etableras. Stabens arbete 
inriktas på att samordna kommunens arbete i stort och stödja socialförvaltningen
i synnerhet. Den 8 april 2020 får Älmhults kommun sitt första fall av covid-19 
bland kommunens brukare inom äldreomsorgen vilket är inledningen på en 
pandemikurva som mattas av 18 juni 2020. 
Under arbetet med pandemin har kommunens organisation ställts inför stora 
utmaningar i allt från socialförvaltningens hantering av smittskydd till 
utbildningsförvaltningens övergång till distansutbildning inom 
gymnasieverksamheten. Den gemensamma framgångsfaktorn har varit och är 
samverkan med en beredskap att vid behov omfördela samt omprioritera resurser 
för att säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter alltid skall 
kunna leverera samhällsviktiga tjänster. En viktig framgångsfaktor i arbetet har 
varit att såväl internt som externt kommunicera råd, riktlinjer och 
rekommendationer för att bromsa smittspridningen. 
Konsekvenserna av covid-19 är svåra att överblicka och framträder i olika 
tidsskalor. En del konsekvenser har vi redan nu tragiskt konstaterat i form av 
sjuka och avlidna medan andra ser vi enbart begynnelsen av till exempel 
merkostnader för att hantera pandemin och de samhällsekonomiska 
konsekvenserna. 
Älmhults kommun har 2020-08-27 ansökt om 6,7 mkr i statligt stöd för 
merkostnader inom omsorgen av äldre och personer med funktionshinder. 

1.2 Älmhults kommuns förväntade utveckling 
1.2.1 Verksamheten 
Det finns i dagsläget inga tecken på att Älmhults starka tillväxt, i form av 
bostadsbyggande, befolkningsutveckling, arbetstillfällen och investeringar, 
kommer att avta under de närmsta åren. Kommunen har en viktig roll i att 
fortsätta skapa goda förutsättningar för befintliga företag att verka i kommunen, 
nya företag att flytta hit och att stimulera till nyföretagande. En nyckel till 
framgång kommer att bli hur väl kommunen lyckas med kompetensförsörjning 
till företagen men också till kommunen som arbetsgivare. 
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Ett fortsatt fokus på utvecklandet av nya bostadsområden och områden för 
industri, service och handel är helt nödvändigt. Så även på en väl fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet 
skolan, håller en god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att 
man ska välja att leva och bo i kommunen. 
De fem kommande åren kommer att innebära att helt nya stadsdelar växer fram
med skolor, bostäder och fritidsområden (Venaområdet, väster om Älmhults
tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult). Karaktären i Älmhults centrala delar 
kommer också att förändras genom förtätning och betydligt högre byggnation än 
i dag. Förutsättningarna för tillväxt i hela kommunen finns, men kräver särskilda
insatser och initiativ för att detta ska bli verklighet även utanför Älmhults tätort. 
Utmaningarna är med andra ord fortsatt stora, men det är också möjligheterna! 
Framöver kommer digitalisering att bli en av de stora frågorna för hela 
kommunen. Det finns flera skäl till detta. Utöver att öka tillgängligheten för 
medborgarna till kommunens service och tjänster är det ett sätt att möta det stora 
kompetensbehov som ligger framför kommunen de kommande åren. Det blir 
helt nödvändigt att effektivisera våra processer eftersom det inte kommer att 
finnas tillräckligt med personal att rekrytera om kommunen fortsätter att arbeta 
på samma sätt som idag. Effektivisering genom att använda digital teknik är 
också nödvändigt som ett sätt att sänka kommunens kostnader. 

1.2.2 Ekonomi 
Kommunen står inför stora investeringsbehov. I takt med att kommunen växer i 
den takt den gör ökar utgifter för investeringar i nya verksamhetslokaler och 
infrastruktur vilket medför behov av finansiering. För att ha möjligheter att 
finansiera investeringarna krävs att kommunen arbetar strategiskt med sina 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Kommunens nettokostnadsutveckling bör inte överstiga kommunens 
skatteutveckling eftersom det på sikt innebär att ett ”gap” uppstår och risk för att 
kommunens kostnader så småningom överskrider intäkterna. 
Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2020 per delårsrapport 1 jämfört med bokslut 
2019 motsvarar 9,6 %, medan skatteutvecklingen i prognos 2020 per delårsrapport 1 
jämfört med bokslut 2019 motsvarar 4,6 %. 

Nettokostnadsutvecklingen i prognos 2020 per delårsrapport 2 jämfört med bokslut 
2019 motsvarar 8,3 %, medan skatteutvecklingen i prognos 2020 per delårsrapport 2 
jämfört med bokslut 2019 motsvarar 6,7 %. 

Det innebär en kommunövergripande förbättring i förhållande till delårsrapport 
1. 
1.2.3 God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. 
Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk 
hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den 
kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna 
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det 
regleras inom tre år. 
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Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger 
intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna 
överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en 
nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg 
självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att 
värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av 
de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i 
balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning uppfylls. 

1.2.4 Uppföljning finansiella mål 
Kommunfullmäktige har fastställt nedan finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning: 
• Resultatet ska uppgå till minst 0,4 procent av skatteintäkter, generella bidrag 
och utjämning 
• Nettoinvesteringar skall vara högst 13,8 procent i förhållande till skatter och 
statsbidrag 
• Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 50 procent 
• Soliditeten ska senast 2022 uppgå till minst 17,5 procent inklusive 
pensionsåtagandet 
Då prognosen per delårsrapport 2 pekar på ett negativt resultat om 9,4 mkr så 
blir bedömningen att kommunen inte kommer att uppnå det finansiella målet för 
god ekonomisk hushållning under år 2020. 

1.2.5 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill 
uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan 
resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och är mätbara i samband 
med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade 
uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 
fastställs av nämnder och styrelse och framgår av verksamhetsplanerna. 
Aktiviteterna som utförs i huvudprocesserna är ett sätt för nämnden att uppnå 
resultatmålet. 

Av nedan presentation framgår uppföljning av kommunens resultatmål per 
delårsrapport 2. Respektive nämnd har gjort en samlad bedömning om 
måluppfyllelse utifrån de aktiviteter som de utför i huvudprocesserna för att bidra 
till måluppfyllelse. Grönmarkering betyder att ”Målet är uppfyllt” eller ”Målet 
bedöms uppfyllas under året”. Det rödmarkerade betyder att ”Målet bedöms inte 
uppfyllas under året”. ”X” betyder att resultatmålet inte är tillämpligt för markerad 
nämnd och ”?” att nämnden inte följt upp resultatmålet utifrån fullmäktiges 
uppdrag. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med delårsrapport 1 att uppdra till 
nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att uppnå resultatmål 
och återrapportera om dessa till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. 
Ur nämndernas delårsrapporter framgår det inte att nya aktiviteter tagits fram. 
Dock arbetar arbetsmarknadsenheten, som under året gått över till 
socialförvaltningen, med att bygga upp sin verksamhet vilket räknar ge effekt 
under 2021. 

Älmhults kommuns största risk är att inte uppnå syftet ”Att varje invånare ska 
bli självförsörjande” med huvudprocessen ”Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess”. En bidragande faktor till detta förklarar 
utbildningsnämnden med att ökad måluppfyllelse kräver långsiktigt och 
målmedvetet arbete vilket pågår för fullt enligt nämndens delårsrapport. 
Kommunstyrelsen och socialnämnden lyfter i respektive delårsrapporter fram 
risken att andel självförsörjande hushåll inte ökar under år 2020 med anledning 
av de världsövergripande ekonomiska effekter som covid-19 medför, vilket 
innebär allt från permitteringar till konkurser. Utbildningsnämnden lyfter även 
fram bristen på platser som orsak till att målet om val av skolor inte bedöms 
kunna uppfyllas, och som även i sin tur påverkar målet om befolkningsökning 
om 1 %. Kultur- och fritidsnämnden som i delårsrapport 1 lyfte fram 
svårigheterna att uppnå nämndens mål på grund av den pågående pandemin då 
flertalet aktiviteter under dessa går stick i stäv med rekommendationerna från 
myndigheterna gör nu bedömningen att alla mål kommer uppfyllas. 
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1.3 Finansiell analys 
1.3.1 Periodens resultat med prognos för året 
Resultatet för årets första åtta månader blev 46,0 mkr. Resultatet för samma 
period förra året var 43,8 mkr. Att resultatet är väsentligt bättre nu än i 
helårsprognosen är i sig inget konstigt utan kan till stor del förklaras av 
säsongsvariationer. En del förklaras av förändringen av semesterlöneskulden 
som är betydligt lägre i augusti, efter att semesterperioden precis avslutats, än 
den är vid årsskiftet. Dessutom finns det vissa verksamheter, så som till exempel 
skolan, som är näst intill vilande under sommaren. 
Resultatet för 2020 prognostiseras till -9,4 mkr vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse om 13,8 mkr. I delårsrapport 1 prognostiserades ett resultat om 
-45,3 mkr. Att prognosen visar på ett förbättrat resultat i jämförelse med 
delårsrapport 1, beror delvis på de åtgärdsplaner som nämnderna har tagit fram 
och arbetat in i sina verksamheter. 
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De nämnder som prognostiserar större negativa budgetavvikelser är 
Socialnämnden (-30,0 mkr), Utbildningsnämnden (-8,3 mkr) och
Kommunstyrelsen (-1,0 mkr). Även tekniska nämnden (-0,5 mkr), 
överförmyndarnämnden (-0,2 mkr) och gemensam överförmyndarnämnden (-
0,1mkr) visar på mindre negativa budgetavvikelser. Samtidigt visar Kultur- och 
fritidsnämnden på en positiv budgetavvikelse (+ 0,9 mkr). Alla nämnderna 
tillsammans prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 39,1 mkr, vilket är en 
försämring med 0,9 mkr jämfört med delårsrapport 1. Socialnämnden, 
gemensam nämnd för familjerätt och överförmyndarnämnden är de nämnder 
som rapporterar sämre prognoser i delårsrapport 2 jämfört med delårsrapport 1. 
Prognosen för finansen ger en positiv budgetavvikelse om 3,7 mkr vilket främst 
beror på att utvecklingsmedlen och medlen för utökningen av daglig verksamhet 
inom demensvården fryses för användning under 2020 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. Prognosen för skatteintäkter och bidrag ger en positiv 
budgetavvikelse om 17,1 mkr medan prognosen för finansnettot1 ger en positiv 
budgetavvikelse om 4,3 mkr. Den positiva avvikelsen på skatteintäkter beror på 
de extra statsbidragen som kommunen fått i samband med covid-19. Att 
finansnettot visar en positiv avvikelse hänför sig främst till att kommunen 
förväntas få lägre räntekostnader på lån än vad som budgeterats främst beroende 
på att kommunen inte investerat i den takt som budgeterats och då inte heller 
behövt ta upp nya lån i den takt som planerats. Investeringarna uppgick för 
perioden till 84 mkr. Prognosen för 2020 är 166,7 mkr av budgeterade 602,0 
mkr. Detta innebär att enligt prognosen kommer inte 435,3 mkr hinnas med 
2020, vilket till stor del förklaras av tilldelad budget för ny skola Paradiset (300 
mkr). I delårsrapport 1 var prognosen 231,2 mkr, vilket innebär att prognosen för 
delår 2 visar på att kommunen nu förväntar sig en lägre investeringstakt än vad 
som prognostiserades av nämnderna i våras. 
Exploateringarna uppgick för perioden till 8,8 mkr. Prognosen för 2020 är 8,5 
mkr av budgeterade 41,4 mkr. Att prognosen visar på ett lägre nettoutfall än det 
faktiska utfallet, beror på att kommunen förväntar sig högre inkomster än vad 
man fått under tidigare del av året. Budgeten är högre än vad prognosen visar, 
vilket till stora delar beror på förseningar i projekt. 
Koncernens resultat per den 31 augusti 2020 är 50,3 mkr. Prognosen för 
respektive bolag samt vilka bolag som innefattas i koncernen finns att läsa om i 
avsnitt 1.5 Sammanställd redovisning. 

1.3.2 Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR) 
I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god ekonomisk hushållning 
och balanskravet är en del i detta. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara 
större än kostnaderna. Om balanskravet skulle bli negativt så måste kommunen
återställa detta inom tre år. År 2020 har Älmhults kommun budgeterat ett resultat
på 4,3 mkr. Årets prognostiserade resultat om -9,4 mkr innebär att kommunens 
intäkter, inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster understiger 

1 Finansiella intäkter och kostnader 
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kostnaderna. Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar blir 
-10,4 mkr för år 2020. Reducering för samtliga realisationsvinster har gjorts. 

Kommunfullmäktige antog 2019-10-29 (§ 221 KS 2019/82) policy Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning där balanskrav och resultatutjämningsreserv 
hanteras. Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna intäkter över tid 
och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. Reserven byggs upp inom
ramen för det egna kapitalet. Överskott får disponeras då skatteintäkterna sviktar 
i lågkonjunktur. Prognosen visar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserv kan ske år 2020 eftersom årets resultat efter 
balanskravsjusteringar ej överstiger 0,4 % av skatter och generella bidrag. 
Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår per 2020-08-31 till 36,2 mkr. För
Älmhults kommun gäller att uttag från resultatutjämningsreserven endast kan 
ske för att täcka underskott, det vill säga att årets resultat efter 
balanskravsjustering är negativt. Vidare skall, för möjlighet till uttag, den 
underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket och aktuellt budgetår 
understiger den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. Som 
underlag för denna analys skall Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
beräkningar i aktuellt budgetcirkulär användas. Enligt SKR:s beräkning 2020-
08-24 (cirkulär 20:32) så ligger rikets underliggande skatteunderlagsutveckling 
för år 2020 under det tioåriga genomsnittet och en disposition är därmed möjlig.
Det innebär att om Älmhults kommun får ett negativt balanskravsresultat under 
år 2020 så kan resultatutjämningsreserven användas med motsvarande belopp. 
På detta vis behöver inte kommunen återställa det negativa resultatet under 
kommande tre år eftersom kommunens resultat balanskravsresultat skulle bli ”0” 
innevarande år. 
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1.3.3 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 
Skandias pensionsprognos per den 31 augusti 2020 visar på en något lägre 
prognos (0,8 mkr) för pensionskostnader än budgeterat. 
Förändringen av prognosen av pensionskostnaden 2020 för Älmhults kommun 
mot tidigare prognos kan delvis förklaras av högre pensionsavsättning. Orsaken 
är främst en förtroendevald som fått högre arvode. Vidare är prognosen för den
avgiftsbestämda pensionen högre. Även pensionsutbetalningarna är högre då fler 
valt att påbörja sin pension i förtid. En lägre antagen löneökning från SKR2 gör 
dock att prognosen för den avgiftsbestämda pensionen inte får den ökningen som 
den annars skulle få. 
1.3.4 Borgensåtagande och långfristig upplåning 
Älmhults kommun har per 31 augusti 2020 ett borgensåtagande på 803,0 mkr 
varav 630,0 mkr är utnyttjade. Av de totala 803,0 mkr avser 798,0 mkr 
borgensåtaganden till kommunens helägda dotterbolag. 
Älmhults kommun har sedan årsskiftet ökat sin låneskuld från 1 110 mkr till 1 
160 mkr. Under året har tre lån om totalt 235 mkr omsatts till nya lån med olika 
löptider. I juni togs ett nytt lån upp om 50 mkr. I oktober omsätts ytterligare ett 
lån om 150 mkr. Utifrån prognosen bedöms kommunen behöva ta upp 
ytterligare nya lån i år. Kommunens beslutade lånetak är 1 332 mkr, varpå det 
finns utrymme för att ta upp nya lån. 

1.4 Verksamheterna 
1.4.1 Prognos för den löpande verksamheten 
Politisk organisation prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr 
vilket är en förbättring sedan delårsrapport 1. Den positiva budgetavvikelsen 
beror på lägre personalkostnader samt att budgeten för oförutsedda händelser 
prognostiseras att inte behöva användas. 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mkr vilket 
är en försämring mot prognosen i delårsrapport 1 som visade en budget i balans. 
Den negativa avvikelsen beror bland annat på att införande av den 
avgiftsbelagda stadsbussen har blivit försenat. Utöver det har det aviserats om att 
en avgiftshöjning av taxan för detaljplaner behövs för att nå en budget i balans. 
Under året har planeringsavdelningen tagit över mark- och
exploateringsverksamheten vilken även visar ett underskott. Åtgärder för att 
minimera underskottet har vidtagits, vissa av åtgärderna ger inte effekt förrän år 
2021. 
Gemensamma överförmyndarnämnden prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse om 0,2 mkr vilket är en försämring sedan delårsrapport 1.
Förvaltningens förklaring till underskottet är att budgeten i Älmhult är 
underfinansierad. 
Tekniska nämndens prognos visar på en negativ budgetavvikelse med 0,5 mkr, 
vilket är en förbättring i jämförelse med delårsrapport 1 som visade en negativ 

2 Sveriges kommuner och regioner 
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budgetavvikelse om 2,1 mkr. Förbättringen mot delårsrapport 1 beror bland 
annat på att prognosen för Gator och vägars underskott har minskat på grund av 
lägre investeringstakt för att minska kapital- och driftkostnader. Parallellt med 
detta visar teknisk administration på en positiv budgetavvikelse. 
Samtidigt visar kostverksamheten på en högre negativ budgetavvikelse i 
jämförelse med delårsrapport 1. Detta till följd av restriktioner på grund av 
covid-19 i form av att Nicklagårdens restaurang hålls stängd samt att extra
bemanning och extra transporter har behövts. Åtgärder för att se över underskott 
har gjorts i form av omstrukturering och översyn i beställningar. 
Utbildningsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 8,3 mkr 
vilket är en förbättring med 9 mkr jämfört med delårsrapport 1. Förbättringen 
kan delvis hänföras till lägre kostnader för skolskjutsar. Trots högre sjukfrånvaro 
har personalkostnaderna under våren varit lägre tack vare tillfälliga lösningar i 
personalutlåning mellan enheter. På så sätt har man haft en allmän 
återhållsamhet. Arbetet med att nå en budget i balans fortsätter och flera av 
besparingarna som avser personalkostnader får full effekt först under 2021. 
Socialnämndens prognos visar på en negativ budgetavvikelse på 30,0 mkr, 
vilket är en försämring med 10,8 mkr i jämförelse med delårsrapport 1. 
Försämringen beror främst på fortsatta höga kostnader för försörjningsstöd, 
kostsamma placeringar samt höga personalkostnader inom vård och omsorg och 
omsorg funktionsvariation. En covid-avdelning har öppnats vilket har en 
påverkan på cirka 5 mkr. Intäkterna från Migrationsverket är betydligt lägre än 
vad som budgeterats vilken även har en stor påverkan. Beslutade åtgärder för en 
budget i balans innefattar översyn och kartläggning av bemanning och 
bemanningssystem. 
Gemensamma nämnden för familjerätten prognostiserar ett underskott på 0,3 
mkr till följd av ökade personalkostnader. 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserat en positiv budgetavvikelse om 1,0
mkr. Överskottet kan förklaras av lägre personalkostnader inom 
kulturverksamheteten. Till följd av covid-19 har även arrangemang, bland annat
Älmhultfestivalen ställts in, vilket bidragit till lägre kostnader. 
Miljö- och byggnämnden prognostiserar i delårsrapport 2 att följa budget vilket 
är i nivå med prognosen vid delår 1. Dock finns det vissa osäkerheter i 
prognosen gällande bygglovsintäkter och utgifter för bostadsanpassningsbidrag 
då utfall av dessa beror på antalet ansökningar som kommer in under hösten. 
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1.4.2 Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Prognosen per delårsrapport 1, per 31 mars 2020, påvisade ett förväntat 
minusresultat om 45,5 mkr. Eftersom budgeterat resultat år 2020 är 4,3 mkr så 
innebar det en negativ budgetavvikelse om 49,8 mkr, varav nämndernas negativa 
budgetavvikelser uppgick till 38,2 mkr. 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med delårsrapport 1 att uppdra till 
nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa åtgärdsplan för budget i 
balans till kommunstyrelsen senast per delårsrapport 2. Kommunstyrelsen 
beslutade även frysa de så kallade utvecklingsmedlen (9 mkr) samt medel för 
utökning av daglig verksamhet inom demensvården (2,5 mkr) under 
kommunstyrelsen för användning under 2020. Samtliga nämnder har tagit fram 
åtgärdsplaner för budget i balans förutom överförmyndarnämnden.
Överförmyndarnämnden anser att Älmhults kommuns budgetram är för låg som 
förklaring till budgetavvikelsen. 
Prognosen per delårsrapport 2, per 31 augusti 2020, påvisar ett förväntat 
minusresultat om 9,5 mkr. Eftersom budgeterat resultat år 2020 är 4,3 mkr så 
innebär det totalt för kommunen en negativ budgetavvikelse om 13,8 mkr, varav 
nämndernas negativa budgetavvikelser uppgår till 39,1 mkr. 
Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti om ytterligare uppföljning av 
socialnämndens åtgärder gällande prognos 2020 samt beslutade den 25 augusti 
om att kommunstyrelsens ska inleda presidieöverläggningar med 
utbildningsnämndens presidium utifrån kommunfullmäktiges beslut, från 25 
november 2019, för att få en samsyn på de ekonomiska utmaningarna inför 
budgetår 2020 och för att komma till rätta med ekonomin. 
De flesta nämnderna uttrycker stor osäkerhet kring prognoserna med anledning 
av risken för hur covid-19 kan påverka för återstoden av året. 
Kommunstyrelsen har beslutat en åtgärdsplan för budget i balans som 
förvaltningen inarbetat i styrelsens prognos per delårsrapport 2. Några av 
åtgärderna ger inte full utväxling förrän under år 2021. Vid delårsrapport 1 
aviserade kommunstyrelsen därför en budget i balans. Vid delårsrapport 2 
aviserar kommunstyrelsen en negativ budgetavvikelse om 1,0 mkr. Om 
kommunstyrelsen får täckning för merkostnader med anledning av covid-19 så 
bedömer förvaltningen att budgeten åter kommer att vara i balans för 
innevarande år. 
Tekniska nämnden har beslutat en åtgärdsplan för budget i balans som 
förvaltningen inarbetat i nämndens prognos per delårsrapport 2. Förvaltningen 
beskriver att vissa åtgärder får full effekt först år 2021och aviserar därför en 
negativ budgetavvikelse om 0,5 mkr i samband med delårsrapport 2. Vid 
delårsrapport 1 aviserade tekniska nämnden om en negativ budgetavvikelse om 
2,1 mkr. 
Utbildningsnämnden har beslutat en åtgärdsplan för budget i balans men flera 
av dessa besparingar får full effekt först år 2021. Vid delårsrapport 1 aviserade 
utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse om 17,3 mkr. Vid delårsrapport 
2 har den negativa budgetavvikelsen minskat till 8,3 mkr. De större negativa 
budgetavvikelserna återfinns under fritidshem (-4,3 mkr), grundsärskola (-2,4 
mkr) och svenska för invandrare (-1,9 mkr). 
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Socialnämnden har fattat beslut om åtgärder för en budget i balans 2020-02-26 
som stäcker sig över åren 2020–2022. Socialnämndens utskott gav därefter 
förvaltningen ytterligare besparingsuppdrag 2020-05-06 om att utreda utöver 
den redan beslutade åtgärdsplanen. Förvaltningen har sedan besluten fattades 
arbetat med att verkställa dem. Vid återrapporteringen och utredningen kring de 
ytterligare förslagen som beslutades om i maj föreslog förvaltningen ytterligare 
åtgärder vilka socialnämnden biföll i några delar. Ett fortsatt intensivt arbete 
med nära samverkan mellan samtliga funktioner fortgår. Vid delårsrapport 1 
aviserade socialnämnden en negativ budgetavvikelse om 19,2 mkr. Vid 
delårsrapport 2 aviseras en negativ budgetavvikelse om 30 mkr. Socialnämnden 
beskriver att de stora negativa budgetavvikelserna består av fortsatt höga 
kostnader för försörjningsstöd, kostsamma placeringar samt höga 
personalkostnader inom vård och omsorg samt omsorg funktionsvariation. 
Kostnaderna för skyddat boende har ökat mot budget med över 5 mkr. 
Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas uppgå till 11 mkr mer än budgeterat. 
En covid-19 avdelning som öppnats under året har genererat merkostnader på 
cirka 5 mkr. Intäkterna från Migrationsverket är avsevärt lägre än budgeterat. 
Detta påverkar resultatet negativt och utgör enligt förvaltningen nära 10 mkr av 
den negativa budgetavvikelsen. 
Överförmyndarnämnden aviserade vid delårsrapport 1 en negativ 
budgetavvikelse om 0,1 mkr. Vid delårsrapport 2 har den negativa 
budgetavvikelsen ökat till 0,2 mkr. Förvaltningens förklaring till underskottet är
att budgeten i Älmhult är underfinansierad. Förvaltningen skriver även att inga 
åtgärder är planerade då nämnden som helhet prognosisterar ett överskott. 
Gemensamma nämnden för familjerätt aviserade vid delårsrapport 1 en negativ 
budgetavvikelse om 0,2 mkr. Vid delårsrapport 2 har den negativa 
budgetavvikelsen minskat till 0,1 mkr. Familjerätten fick i samband med 
delårsrapport 2 i uppdrag av gemensamma nämnden att redovisa bakomliggande 
orsaker till prognostiserat underskott tills gemensamma nämnden träffar 
respektive kommunstyrelses presidium i oktober. Protokoll för uppföljning har 
ännu inte inkommit till kommunstyrelsen. 
Politisk organisation, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och 
byggnämnden prognostiserar mot budget eller positiv budgetavvikelse varpå 
det i dagsläget inte är aktuellt med någon åtgärdsplan för dessa nämnder. 

1.4.3 Investeringsverksamheten 
Kommunens totala prognos för investeringar är 167,7 mkr vilket är 434,3 mkr 
lägre än budget. Prognosen i delårsrapport 1 var 231,2 mkr. Sedan delårsrapport 
1 har det beslutats om tilläggsbudget av kommunfullmäktige om 453,2 mkr. Vid 
delårsrapport 1 förväntades kommunen investera i högre takt än vad som nu 
prognostiseras, trots att tilläggsbudgeteringen gjordes efter delårsrapport 1. 
Kommunstyrelsens prognostiserar att använda 5,1 mkr av budgeterade 20,3 
mkr. Avvikelsen beror bland annat på förseningar i digitaliseringsprojekt på 
grund av covid-19. Projekten planeras att genomföras så fort omvärldsläget 
tillåter. Det finns även 7,5 mkr budgeterade för strategiska markförvärv som inte 
har prognostiserats att användas, då det inte finns något aktuellt område att 
förvärva under 2020. 
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Tekniska nämnden prognostiserar att använda 149,1 mkr av budgeterade 552,2 
mkr. Detta innebär att 403 mkr inte kommer hinnas med 2020. Av tekniska 
nämndens investeringsbudget är 121,3 mkr hänförda till VA-verksamheten inom 
taxekollektivet. Prognosen för taxekollektivet är 57,8 mkr vilket innebär att 63,5 
mkr prognostiseras att inte användas 2020. Merparten av detta (60,9 mkr) avser 
projektet Nytt vattenverket. Resterande investeringsbudget på 430,9 mkr hänförs 
till skatteverksamheten där det prognostiseras att användas 91,3 mkr. Bland 
dessa projekt avviker bland annat den nya skolan Paradiset där det finns en 
budget om 300,4 mkr för 2020 men prognosen visar endast att 4,3 mkr förväntas 
förbrukas. Den totala prognosen för projektet visar också på en positiv 
budgetavvikelse om cirka 50 mkr. Den övriga förklaringen till att budgeten inte 
utnyttjas, enligt tekniska nämnden, är återhållsamhet gällande genomförande av 
investeringar i syfte att uppnå lägre kapitalkostnader för nämnden. 
Utbildningsnämndens prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5,7 mkr. 
Avvikelsen hänför sig främst till införandet av ett nytt verksamhetssystem, som 
blivit försenat på grund av kapacitetsbrist hos leverantören 
Socialnämnden prognostiserar att använda 2,2 mkr av budgeterade 9,9 mkr. 
Nämnden kommer i framtiden se över budgeteringen för investeringsmedel för 
att få en större precision i budgetarbetet. 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att använda 1,5 mkr jämfört med 
budgeterade 3,7 mkr. Budgetavvikelsen beror bland annat på att projektet 
Motionsspår i Västra Bökhult är försenat samt att hela budgeten för projektet
Bevattning Älmekulla ej förväntas behövas. 
Miljö- och byggnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2 
mkr på grund av att investeringen med digital bygglovshantering inte har 
påbörjats än. 
Kommunfullmäktige har beslutat att särskild avvikelserapport ska upprättas till 
kommunfullmäktige om ett investerings- eller exploateringsprojekt kan kräva 
omfattande tilläggsfinansiering eller om projektet förväntas förändras väsentligt 
avseende funktion och/eller utformning. Budgetavvikelser för investerings- och 
exploateringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige via avvikelserapporter så 
fort de är kända och om den prognostiserade avvikelsen mot budget motsvarar 3 
procent. Detta gäller endast investeringsprojekt med projektbudget över 2 mkr 
och innebär att alla projekt över 2 mkr och med budgetavvikelse över 60 tkr ska 
rapporteras enskilt till kommunfullmäktige. Nedan investeringsprojekt överstiger 
2 mkr samt prognostiserar per delårsrapport 2 en negativ budgetavvikelse över 
60 tkr. 
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För en total översikt över samtliga investeringsprojekt som löper över tid, se 
bilaga 1. 
1.4.4 Exploateringsverksamhet 
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och 
elanläggningar med mera. 

I tabellerna för exploateringsverksamheten framgår utgifter och inkomster med 
anledning av exploateringar fördelat mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv. 
De delar som avser skattekollektiv ska finansieras av skattekollektivet till den 
del de inte täcks av exploateringsinkomster. Reavinsterna som uppstår genom 
exploateringsverksamheten bör användas till att finansiera kommunens 
investeringsbehov (minska lånebehovet). Reavinster ska därför alltid hanteras 
över finansen för att säkerställa att medel inte används för att finansiera 
kommunens driftverksamhet. Investeringar med anledning av 
exploateringsverksamhet inom avgiftskollektiv ska finansieras genom 
anslutningsavgifter och taxor. 

I april 2020 överfördes mark- och exploateringsverksamheten från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen. Innan årsskiftet ska en mark- och 
exploateringspolicy lyftas för beslut. För närvarande pågår femton 
exploateringsprojekt. Flera av dessa genererar ett tämligen stort antal bostäder 
men även verksamhetsmark. 
Nettobudgeten för mark- och exploateringsverksamheten kopplat till 
skattekollektivet uppgår till drygt 22 mkr och det bedömda utfallet för året är 
drygt 6 mkr. Detta beror främst på försening av två projekt där detaljplanen för 
ett av dessa varit överklagad och ett projekt kräver ändring av befintlig 
detaljplan. 



   

    

            
            

    

       
       

           
           

 

  
            

   
 

   
            
             

        
         

             
              

    
              

             
   

Delårsrapport 

85

2020-10-07 18(34) 

För de delar av mark- och exploateringen som är kopplad till taxekollektivet 
uppstår under innevarande år inga större utgifter eller inkomster, vilket beror på 
förseningar i projekt. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om särskild avvikelserapportering gällande 
investerings- eller exploateringsprojekt framgår nedan de exploateringsprojekt 
som prognostiserar en negativ budgetavvikelse över 60 tkr per delårsrapport 2. 
Mer om beslutet finns att läsa om i avsnitt 1.4.3 Investeringsverksamhet. 

För en total översikt över samtliga exploateringsprojekt som löper över tid, se 
bilaga 1. 

1.5 Sammanställd redovisning 
Koncernens resultat efter de första åtta månaderna är 50,3 mkr (49,8 mkr). 
Koncernens prognos för 2020 är -5,1 mkr jämfört med budgeterat 1,8 mkr. I
helårsprognosen för koncernbolagen visar Älmhultsbostäder AB och Älmhults 
Näringsfastigheter AB och ElmNet AB på positiva budgetavvikelser medan 
Elmen AB har en negativ budgetavvikelse. I år har även Södra Smålands Avfall 
AB samt Snitseln Fastighets AB tagits med i koncernen. Dessa var inte med vid 
bokslutet per 191231. 
Nedan visas en tabell för varje bolags delårssiffror, där det ej har tagits hänsyn 
till interna mellanhavanden. Härefter beskrivs vad som har hänt under året för de 
olika bolagen. 
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1.5.1 Elmen AB 
Väsentliga händelser under perioden 
Elmen AB har infört en ny dialogmodell för möten med dotterbolagen. I 
anslutning till Elmens styrelsemöten kallas bolagens VD:ar gemensamt till 
dialog kring aktuella frågor. Detta sker cirka fyra gånger per år. Utöver dessa 
dialoger genomförs möten med bolagens presidier cirka två gånger per år. Elmen 
har utöver detta tagit fram en mall för ett handlingsprogram som avser samtliga 
bolag inom koncernen. 
En styrelseutbildning för alla koncernbolag har genomförts i syfte att skapa 
samsyn och öka kunskapen i bolagens styrelser. 
Älmhults Näringsfastigheter AB:s ekonomiska status är fortfarande instabil,
varpå en kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr ställdes ut till Älmhults 
Näringsfastigheter i januari 2020. Därefter har 1,7 mkr av 
kapitaltäckningsgarantin betalats ut som ett tillskott. Kommunfullmäktige har 
sedan tidigare beslutat att ge Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla 
Näringsfastigheter under perioden 2018–2023. 
Elmen har utöver detta sett över det strategiska förvärvet Snitseln Fastighets AB. 
Under året har kommunfullmäktige beslutat att uppdra till Elmen AB att 
skyndsamt, efter överlåtelse av Stinsen 3, avveckla bolaget Snitseln Fastighets 
AB. 
Förväntad utveckling 
Elmen AB fortsätter att följa den ekonomiska statusen för Älmhults 
Näringsfastigheter. Kommunfullmäktige har beslutat om att Elmen AB ska
uppdra till VD att skyndsamt ta fram förslag på en avvecklingsplan av Älmhults 
Näringsfastigheter AB. Arbete pågår nu för att finna alternativa lösningar. 
Elmen kommer utöver detta se över tillvägagångssättet för den snabbaste 
överlåtelsen av fastigheten Stinsen 3 som ägs av Snitseln Fastighets AB, för att 
därefter avveckla bolaget 
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Årsprognos med bolagets driftresultat 
Elmen AB:s resultat är -1 870 tkr per 31/8. Det negativa resultatet beror främst
på nedskrivningen av värdet på andelarna i Älmhults Näringsfastigheter. I 
prognosen togs det inte hänsyn till nedskrivningen varför det faktiska resultatet 
skiljer sig mot prognosen. 

1.5.2 Älmhultsbostäder AB 
Väsentliga händelser under perioden 
Vid fastigheten Haganäs 3, centralt belägen mellan centrum och handelsplatsen 
är 78 lägenheter uppförda. Inflyttning har skett i två etapper. 
Vid fastigheten Isak 1 (Östergatan 11) är ett trevåningshus om 13 lägenheter 
under uppförande. Första plan inrymmer fem LSS-lägenheter och de övriga åtta 
lägenheterna på våning 2 och 3 kommer hyras ut till allmänheten. 
På grund av covid-19 har beslut fattats att de planerade inre renoveringarna, där 
den största är stamrenovering av 62 badrum, flyttas fram. 
Älmhultsbostäder är sedan juni månad belägna på Torngatan 4 C i Älmhult. 
Kontorsdelen är färdigställd och utrymmet för fastighetsdriften är under 
ombyggnad och inflyttning sker under Q4. 
Arbetet med byte till miljövänligare fordon har fortsatt och bolaget har nu 
ytterligare tre el-bilar och två el-mopeder. 
Covid-19 
Bolaget har beviljat den statliga hyresrabatten till tre av lokalhyresgästerna. Den
statliga lokalhyresrabatten bygger på att Älmhultsbostäder som hyresvärd står 
för hälften av den beviljade rabatten vilket belastar resultaträkningen med 30 tkr. 
Covid-19 bedöms även ha påverkat uthyrningen av privatbostäder och antalet 
vakanta lägenheter är högre än motsvarande period föregående. år. Som tidigare 
nämnts har bolaget på grund av covid-19 beslutat att flytta fram de 
underhållsåtgärder som skulle ha inneburit inträde i lägenheterna. 
Förväntad utveckling 
Vi ser en ökning av omflyttningar och vakanser, främst i våra objekt byggda 
senaste 10 åren. Den ökade omflyttningen tillsammans med covid-19 gör att 
intäktsbortfallet för helåret bedöms överstiga budget med 1,5 mkr. Ansökan om 
utbetalning av tidigare beviljat investeringsstöd avseende fastigheten Haganäs 3 
kommer skickas in under hösten. 
Årsprognos 
På grund av ökade vakanser kommer utfallet av intäkterna bli lägre än 
budgeterat. Fastighetskostnader blir lägre än budget främst på grund av att 
planerade underhållsåtgärder ej varit möjliga att utföra som planerat. Avvikelsen 
mot budget på posten övriga kostnader beror på utbyte av lönesystem, 
uppdragering av IT-system samt att bolaget i och med flytten har kostnad för 
hyra av egen lokal vilket inte var känt vid upprättande av budget. 
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Värderingar av fastigheter sker vid upprättande av årsbokslut och kan således få 
ett annat utfall än vad prognosen visar och påverka resultatet beroende på 
nedskrivningar och återföringar. Skillnaden mellan 2019 och 2020 i posten 
avskrivningar beror till största delen på att bolaget under 2019 gjorde 
återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar medan för 2020 bedöms ett nedskrivningsbehov finnas i 
pågående nybyggnationer. Finansiella kostnader kommer få ett lägre utfall än 
budget på grund av att refinansieringen samt nyupplåningen av krediter haft ett 
lägre utfall än vad som budgeterats. 

1.5.3 Älmhults Näringsfastigheter AB 
Periodens väsentliga händelser 
Bolaget äger sedan mars 2020 enbart fastigheten Plåtslagaren 6 då fastigheten 
Bulten 1 är överlåten till Atteviks. Försäljningen innebar en bokföringsmässig 
vinst om cirka 1 189 tkr. Försäljningsintäkterna har använts till amortering och 
bolagets lånevolym uppgår nu till 20 000 tkr. 
Fastigheten Plåtslagaren 6 belägen i norra Älmhult är markundersökt och 
värderad med anledning av den kommande avvecklingen av bolaget som ska ske 
senast 2023-12-31. Bolaget har med anledning av avvecklingen arbetat aktivt
med befintliga hyresgäster. Älmhults Näringsfastigheter AB:s egna kapital 
visade vid årets ingång negativt om 1 581 tkr. Bolaget har erhållit ett 
aktieägartillskott om 1 753 tkr som återställt det egna kapitalet. 
Covid-19 
Bolaget har haft hyresgäster som hört av sig gällande den statliga hyresrabatten. 
Då den statliga hyresrabatten innebär att hyresvärden står för hälften av beviljad 
rabatt har bolaget beslutat att ej bevilja rabatter på grund av det ekonomiska 
läget som bolaget står inför. Inga uppsägningar har erhållits på grund av covid-
19. 
Förväntad utveckling 
Avvecklingen av bolaget samt dialogen med befintliga hyresgäster fortgår 
succesivt. Det egna kapitalet kommer kräva bevakning i takt med att intäkterna 
reduceras samt att bolaget är under avveckling. Räntan bedöms ligga kvar på låg 
nivå. 
Årsprognos med bolagets driftresultat 
Bolaget kommer år 2020 redovisa ett högre resultat än budget, främst på grund 
av försäljningen av Bulten 1. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat om 
103 tkr. Under tertial tre står bolaget inför reparations- och underhållsinsatser 
som är en del av resultatförsämringen vid jämförelse mot utgången av tertial två. 
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1.5.4 Älmhults Terminal AB 
Periodens väsentliga händelser 
Syftet med Älmhults terminalbolaget AB (i fortsättningen ÄTAB) verksamhet är
att genom att uppföra och förvalta en kombiterminal i Älmhults kommun främja 
transportservice inom regionen. Anläggningen är i dagsläget utarrenderad till 
IKEA Svenska AB. 
ÄTAB har under 2020 utfört visst underhåll gällande de hårdgjorda ytorna, 
asfalten och betongplattor samt stenbelagda ytor. 

Förväntad utveckling 
För Älmhults terminal gäller i första hand att försöka få flera tåg att trafikera 
terminalen. IKEA Svenska AB är driftsoperatör för terminalen. 
Kombiterminalens område har ett fortsatt relativt stort underhållsbehov. 
Beslutet om genomförande av den så kallade Sydostlänken kommer sannolikt att 
ha en betydande påverkan för framtiden. Ett strategiskt arbete påbörjades under 
hösten 2019 och har fortsatt att intensifieras under 2020. Detta handlar om den 
strategiska betydelsen av terminalområdet och hur verksamheten kan utvecklas 
utifrån delvis nya förutsättningar. 
Årsprognos med bolagets driftresultat 
Underhåll och drift av terminalens spår och omlastningskajen samt 
trailersparkeringen har blivit lägre än budgeterat på grund av att bolaget inte 
hunnit med allt planerat underhåll. Övriga kostnader har blivit högre än 
budgeterat framförallt på grund av ökade kostnader för revisions- och 
redovisningstjänster samt kostnader för besiktning och tillsyn av spåret. 
Underhållsarbetet är dock ett prioriterat område för att säkerställa en hög 
driftssäkerhet på terminalområdet. 
Årsprognos för bolagets investeringar 
Ett planerat växelbyte har utförts under våren enligt plan med en total kostnad på 
ca 640 tkr. Investeringsplanen innefattar ett staket för inre tullgräns som är på 
plats, slutsumma blev 660 tkr. Planfräsning och asfaltering av uppställningsplats 
samt förstärkning av trailerparkering dvs byte till btg sten pågår. Prognosen för 
investeringen är totalt 2 450 tkr. 

1.5.5 ElmNet Ab 
Periodens väsentliga händelser 
Utbyggnaden på återstående landsbygdsområden fortsätter i huvudsak enligt 
plan, den 31 augusti var i stort sett all fibergrävning klar och det återstår att 
installera fiber i ett 20-tal fastigheter. Fiberanslutning har skett löpande i
Hagabo, Västra Bökhult etapp 1 samt i ”förtätningsprojekt” inne i Älmhults 
tätort. 
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Covid-19 
Bolaget har märkt en ökad efterfrågan på efteranslutning av fastigheter till följd 
av pandemin. Bolaget har även påverkats negativt av Corona-relaterad frånvaro 
bland framförallt anlitade fibertekniker vilket påverkat bolagets leveranstider.
Även bolagets egen personal har haft Corona-relaterad frånvaro vilket tidvis 
ansträngt bemanningen. 
Förväntad utveckling 
Pågående landsbygdsprojekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. Vad gäller 
”vita fläckar” i redan utbyggda landsbygdsnät återstår det att se om det kommer 
någon form av bidrag från stat/region till detta. De sista tomterna på Västra 
Bökhult etapp 1 beräknas bli byggda under året som kommer. Förtätning i redan 
utbyggda områden kommer att fortsätta. Bevakning av kommande 
exploateringsområden sker kontinuerligt. 
Resultatmål – uppföljning 
Älmhults kommuns målsättning är att senast år 2020 ska alla kommunens 
permanenthushåll ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. ElmNets 
bedömning är att vi tillsammans med samverkande byanät har uppfyllt det 
resultatmålet, i vart fall vad gäller enfamiljshus/villor. 
Vad gäller målsättningen om antal kunder vid årets slut så är bedömningen i 
dagsläget att det resultatmålet kommer att uppfyllas under året. 
Årsprognos med bolagets driftresultat 
ElmNets årsprognos ser ut att bli ca 750 tkr bättre än årsbudget vilket innebär ett 
underskott för helåret på ca 160 tkr. Förbättringen kan framförallt härledas till 
högre intäkter och lägre finansiella kostnader än budgeterat. 
Årsprognos för bolagets investeringar 
På grund av lägre kostnader för utförande än budgeterat samt senarelagda 
exploateringsprojekt bedöms bolaget understiga budgeterad investeringsvolym 
med ca 3 mkr (motsvarande ca 30% av budgeterad årsvolym), brasklapp dock 
för eventuella förvärv av byanät. 

1.5.6 Snitseln Fastighets AB 
Periodens väsentliga händelser 
Snitseln Fastighets AB förvärvades av Elmen AB under 2019. Verksamheten 
som bedrivs i bolaget är uthyrning av lokal och lägenheter som finns i 
fastigheten Stinsen 3. Både lokalen och de två lägenheter är uthyrda. 
Under året har kommunfullmäktige och moderbolaget Elmen, efter en översyn 
av förvärvet, beslutat att överlåta fastigheten som finns i Snitseln Fastighets AB 
till kommunen. Därefter är tanken att bolaget ska avvecklas. 
Förväntad utveckling 
Under kvarvarande del av 2020 kommer fastigheten Stinsen 3 säljas. Därefter 
kommer moderbolaget Elmen se över möjligheterna för avveckling av bolaget. 
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Årsprognos med bolagets driftresultat 
Utfallet per 31/8 2020 är i linje med vad som prognostiserats för året. 
Driftresultatet består till största del utav hyresintäkter och löpande kostnader för 
fastigheten, vilket är rimligt med hänsyn till vad verksamheten i Snitseln 
fastighets AB är. 

1.6 Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
Periodens väsentliga händelser och förväntad utveckling 

2020 är ett år då verksamheten genomgår stora förändringar. Införandet av 
fastighetsnära insamling genom det så kallade fyrfackssystemet kommer att öka 
utsorteringen av både matavfall och förpackningar och därmed minska 
mängderna brännbart avfall. Införandet av fyrfackssystemet har medfört en 
minskning av restavfallet med mellan 30 och 40% för de kommuner där fyrfack
införts. För Älmhults kommun införs fyrfack för villor under hösten med start i 
september. 

Älmhult kommuns ägarandel av SSAM är 12,28 % och denna ägarandel har 
konsoliderats med resterande kommunkoncern. 

Årsprognos med bolagets driftresultat 
För de taxekollektiv där införandet av fyrfack är slutfört ser vi idag större 
underskott. Underskott som delvis är en effekt förknippad med 
införandekostnader för fyrfack. Dessa kostnader uppstår under
införandeperioden, men uppstår inte under kommande år. Åtgärder pågår för att 
minska underskotten för 2020, åtgärder som till exempel översyn av kostnader 
för konsulter, utbildning, kommunikation, timanställningar mm. Utfallen för 
taxekollektiven balanseras till nästkommande år och påverkar därför inte 
rapporterat resultat för bolaget. Det finns balanserade överskott från tidigare år 
för flera av taxekollektiven som årets underskott kan balanseras emot. 

Då ekonomin i Älmhult from augusti redovisas i en taxedel och en marknadsdel 
kan vi konstatera ett överskott i både taxedelen och marknadsdelen. 
Investeringar avseende omlastningsplats FNI samt garage och
personalutrymmen pågår för fullt på Äskya och färdigställs under september då 
även fyrfack införs för villor. 

Totalt visar prognosen för SSAM för Årets resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt landar på 2 850 tkr, vilket är högre jämfört med budget (1 420 tkr). 
Den positiva avvikelsen avser ökade intäkter för marknadsverksamheten i Växjö
10 200 tkr (budget 8 500 tkr) samtidigt som marknadsverksamhet Älmhult från 
och med augusti separeras från taxa och har en resultatprognos för 2020 om 1 
300 tkr. Den marknadsfinansierade verksamheten är budgeterad på ett överskott 
(1 420 tkr) medan den taxefinansierade verksamheten budgeterats till ett 
nollresultat. Eventuella avvikelser i den taxefinansierade verksamheten 
balanseras till kommande år och påverkar därför inte bolagets resultat. 
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Årsprognos för bolagets investeringar 
SSAM har för 2020 budgeterat för kärl avseende införande av 4-fack till ett 
värde om 82 900 tkr. Av dessa är ca 60 000 tkr aktiverade per augusti.
Resterande investeringar sker under hösten för Älmhult och Markaryd. 
Nya sopbilar för fyrfack till Älmhult och Markaryd aktiveras from september, 
total investering ca 27 000 tkr 
Total budget 2020 är 133 000 tkr och prognos är på samma nivå. 
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2. Ekonomisk redovisning 
2.1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) med vissa undantag. Samma redovisningsprinciper som i 
årsredovisningen 2019 förutom vissa undantag som redovisas nedan. För 
ytterligare information – se kommunens årsredovisning för 2019. 
Kapitalkostnader 
Internräntan för 2020 är bestämd till 1,5 % 
Pensioner och pensionsavsättningar 
Skandikons prognos av pensionsskulden per 31 augusti 2020 bygger på 
modellen som anvisas i RIPS 19. Underlag för beräkningarna utgörs av data från 
egna register, RIPS 19 och, i de fall RIPS 19 inte är tillämplig, egna 
bedömningar. 
Intäkter 
En intäkt redovisas till det värde kommunen fått eller kommer att få och om den 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt i enlighet med årsredovisningen 2019. 
Undantag görs utifrån denna huvudregel avseende de extra generella 
statsbidragen som kommunen får till följd av covid-19 i enlighet med yttrande 
från RKR. De extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till 
delårsrapporten har därmed fördelats ut schablonmässigt med 1/12 per månad 
över räkenskapsåret. 
Sammanställd redovisning 
En koncernsammanställning har gjorts enligt RKR R16 med vissa undantag. 
Vid delåret ingår Södra Smålands Avfall AB i den sammanställda redovisningen 
i jämförelse med årsredovisningen för 2019 då det ej togs med. Vid 
delårsbokslut är det ej tvingande att ha med en koncernsammanställning, men 
för att kunna göra uppföljningar har detta tagits med ändå, dock ej enligt samma 
form som kommunens resultat- och balansräkning. 
Covid-19 
Pandemin covid-19 har påverkat hela kommunen såväl ekonomiskt som 
verksamhetsmässigt. Mer information om påverkan står med i avsnitt 1.1.2. 
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2.2 Resultaträkning 
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2.3 Balansräkning 
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2.4 Noter 
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2.5 Driftredovisning 
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2.6 Investeringsredovisning 
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3.7 Exploateringsredovisning 
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Revisionsberättelse 
Här klipps revisionsberättelsen in när den är klar. 

Bilagor - Nämndernas och bolagens delårsrapporter 
För mer information finns nämndernas och bolagens delårsrapporter med som 
bilagor i ärendet. 



budget 
Total 

2020-08 
tom 

Ack utfall 

prognos 
budget/ 

Avvikelse 

2020 
DR2 

Prognos 

2020 
Budget 

2020 
augusti 

Utfall jan-
FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT 

2 
Definition 

Slutdatum budget/ 
total 

Avvikelse 

prognos 
Slut-

0 931 171 300 760 
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Utbildningsnämnden 26001 Nytt verksamhetssystem Anslag Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 95 2 413 345 2 068 95 2 413 1 180 1 233 

Utbildningsnämnden 26412 Inventarier moduler Paradiset Anslag Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 3 857 4 820 4 820 0 3 857 4 820 4 820 0 

Utbildningsnämnden 25561 Fsk Kemikaliefri förskola Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 15 0 15 -15 15 0 15 -15 

Utbildningsnämnden 25562 Fsk möbler Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 176 0 198 -198 176 0 198 -198 

Utbildningsnämnden 25565 Gemö klassrum Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 65 0 65 -65 65 0 65 -65 

Utbildningsnämnden 25566 Gemö personalkök Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 6 0 6 -6 6 0 6 -6 

Utbildningsnämnden 25569 Montessori möbler Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 70 0 94 -94 70 0 94 -94 

Utbildningsnämnden 25573 Klöxhult möbler arbetsrum Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 1 0 54 -54 1 0 54 -54 

Utbildningsnämnden 25574 Klöxhult möbler fritids Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 38 0 103 -103 38 0 103 -103 

Utbildningsnämnden 25576 Klöxhult möbler Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 106 0 159 -159 106 0 159 -159 

Utbildningsnämnden 25577 Ryfors möbler skolsal Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 2 0 102 -102 2 0 102 -102 

Utbildningsnämnden 25578 Ryfors möbler fritids Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 2 0 102 -102 2 0 102 -102 

Utbildningsnämnden 25579 ISÄ MYP möbler Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 15 0 36 -36 15 0 36 -36 

Utbildningsnämnden 25581 PYP hyllor Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 39 0 39 -39 39 0 39 -39 

Utbildningsnämnden 25585 Montessori digitalisering Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 11 0 11 -11 11 0 11 -11 

Utbildningsnämnden 25588 Klöxhult digitalisering Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 15 0 24 -24 15 0 24 -24 

Utbildningsnämnden 26000 Investeringar UTB Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 2 430 0 2 430 0 2 430 0 2 430 

Utbildningsnämnden 26011 Inventarier ADM Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 100 0 100 0 100 0 100 

Utbildningsnämnden 26111 Inventarier förskolan Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 69 500 569 -69 69 500 569 -69 

Utbildningsnämnden 26411 Inventarier grsk/fth Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 173 1 701 173 1 528 173 1 701 173 1 528 

Utbildningsnämnden 26421 IT-utrustning grsk/fth Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 31 475 111 364 31 475 111 364 

Utbildningsnämnden 26431 Akustikanpassningar grsk/fth Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 300 0 300 0 300 0 300 

Utbildningsnämnden 26511 Inventarier gy/vux Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 137 1 150 1 137 13 137 1 150 1 137 13 

Tekniska nämnden 10340 NorraEsplanaden, inkl sdelar av Södra Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-01 Skatte -9 000 0 -9 000 9 000 -9 000 -9 000 -9 000 0 

Tekniska nämnden 10341 Centrumutveckling Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-01 Skatte 2 278 5 461 2 378 3 083 1 264 6 240 5 600 640 

Tekniska nämnden 10830 Förlängn N Ringvägen Anslag Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 994 21 048 994 20 054 1 745 21 800 10 000 11 800 

Tekniska nämnden 14101 Cykelbana Ryfors-Delary Anslag Pågående 2020-01-01 2021-12-31 Skatte 5 747 5 742 59 800 800 0 

Tekniska nämnden 14630 Hundrastgård Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 4 119 119 0 10 125 125 0 

Tekniska nämnden 14663 Lekplats Hagabo Anslag Ej påbörjat 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 0 800 0 800 800 800 

Tekniska nämnden 14740 Hagabo Vattenrike Anslag Pågående 2020-04-01 2020-12-01 Skatte 153 1 999 653 1 346 154 2 000 2 000 0 

Tekniska nämnden 14760 Hagabo bostadsområde Anslag Pågående 2020-05-01 2020-09-01 Skatte 288 780 780 0 2 508 3 000 3 000 0 

Tekniska nämnden 14930 Industristamspår Anslag Ej påbörjat 2019-06-01 2021-05-31 Skatte 0 807 714 93 93 807 807 0 

Tekniska nämnden 17020 Linnéskolan-anpassning Anslag Pågående 2020-01-01 2020-08-30 Skatte 114 231 114 117 3 412 3 500 3 500 0 

Tekniska nämnden 17015 Haganässkolan aulan Anslag Avslutat 2020-01-01 2020-08-31 Skatte 1 100 1 99 117 100 117 -17 

Tekniska nämnden 17230 Bäckgatan renovering Anslag Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 4 482 304 178 47 800 347 453 

Tekniska nämnden 17240 Entrétorg kommunhuset Anslag Pågående 2020-03-01 2020-10-30 Skatte 1 578 5 188 5 078 110 1 578 5 188 5 078 110 

Tekniska nämnden 17262 Stationshuset Älmhult Anslag Pågående 2019-08-01 2020-07-01 Skatte 3 256 150 3 656 -3 506 7 927 6 865 8 327 -1 462 

Tekniska nämnden 17280 Lastaren Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 0 600 600 0 0 600 600 0 

Tekniska nämnden 17330 Haga park Anslag Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 4 1 200 1 201 -1 3 1 200 1 200 0 

Tekniska nämnden 17331 Rivning Häradsbäck Anslag Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 800 800 0 0 800 800 0 

Tekniska nämnden 17350 Simhall Haganäs omb Anslag Pågående 2019-01-01 2020-10-01 Skatte 12 264 10 552 12 264 -1 712 59 448 70 000 71 712 -1 712 

Tekniska nämnden 17474 Passagesystem Haganäs Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 6 294 306 -12 1 206 1 500 1 506 -6 

Tekniska nämnden 17479 Miljöhus Anslag Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 481 500 500 0 481 500 500 0 

Tekniska nämnden 17480 Stinsahuset Anslag Avslutat 2018-01-01 2020-03-01 Skatte 113 0 113 -113 3 493 2 500 3 502 -1 002 

Tekniska nämnden 17481 Ny skola Paradiset Anslag Pågående 2020-08-01 2022-08-10 Skatte 815 300 471 4 315 296 156 2 235 302 500 250 000 52 500 

Tekniska nämnden 17482 Nytt högstadie Linnéskola Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 112 1 689 1 712 -23 422 2 000 2 022 -22 

Tekniska nämnden 17483 Moduler Elmeskolan Anslag Pågående 2020-04-01 2020-08-01 Skatte 10 184 8 350 11 184 -2 834 10 324 8 350 11 324 -2 974 

Tekniska nämnden 17860 Bygghall/tält Haganäs Anslag Pågående 2019-01-01 2020-06-01 Skatte 339 721 739 -18 2 968 3 350 3 364 -14 

Tekniska nämnden 17910 Klöxhult kök renovering Anslag Pågående 2018-01-01 2020-08-31 Skatte 367 0 367 -367 11 625 11 500 11 625 -125 

Tekniska nämnden 20511 Bas-bil 4 2676010 ny Anslag Pågående 2019-04-01 2020-03-01 Skatte 2 728 2 925 2 728 197 4 000 4 200 4 200 0 

Tekniska nämnden 20514 Räddningsbåt Älmhult Anslag Pågående 2019-10-01 2020-06-01 Skatte 0 150 150 0 0 150 150 0 

Tekniska nämnden 20542 Andningsluftkompressor Anslag Avslutat 2019-08-01 2019-12-27 Skatte 210 400 210 190 210 400 210 190 

Tekniska nämnden 20551 Ledningscentral Liatorp Anslag Avslutat 2019-08-01 2019-12-27 Skatte 551 0 551 0 551 0 551 

Tekniska nämnden 15400 Slamplatta ARV Anslag Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Taxe 140 5 506 3 890 1 616 3 634 9 000 9 100 -100 

Tekniska nämnden 15500 Nytt styrsystem/fiberanslutni Anslag Pågående 2019-01-01 2023-12-31 Taxe 124 1 500 1 594 -94 300 1 500 1 500 0 

Tekniska nämnden 15520 Skyddsomr, vattentäkter Anslag Ej påbörjat Taxe 14 500 14 486 0 500 0 500 

Tekniska nämnden 15831 Nytt faktureringsprogram VA Anslag Pågående 2019-06-01 2020-12-31 Taxe 996 1 000 996 4 996 1 000 1 000 0 

Tekniska nämnden 15850 Nytt vattenverk Älmhult Anslag Pågående 2016-01-01 2022-12-31 Taxe 16 462 88 375 27 462 60 913 116 624 215 000 215 000 0 

Tekniska nämnden 15851 Omb reningsverk Älmhult Anslag Pågående 2020-01-01 2023-12-31 Taxe 48 5 000 2 798 2 202 48 5 000 5 000 0 

Tekniska nämnden 14940 Bro Linnefalla - Hylte Ram Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 662 0 1 000 -1 000 727 0 1 000 -1 000 

Tekniska nämnden 10370 Trafiksäkerh, fys hinder Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 174 2 000 2 090 -90 70 2 000 2 000 0 

Tekniska nämnden 10462 Ö Esplanaden träd och belysning Ram Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 13 2 479 2 492 -13 137 2 603 2 603 0 

Tekniska nämnden 14100 GC-vägar samtl områden Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 232 2 000 1 180 820 252 2 000 2 000 0 

Tekniska nämnden 14200 Asfaltprogram toppbeläggn Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 3 057 8 470 4 357 4 113 3 587 9 000 5 000 4 000 

Tekniska nämnden 14621 Byte vägmärken Ram Pågående 2019-01-01 2020-12-01 Skatte 68 500 300 200 68 500 300 200 

Tekniska nämnden 14622 Dagvattenpumpstationer Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 565 3 034 565 2 469 1 532 4 000 2 000 2 000 

Tekniska nämnden 14660 Lekplatser förnyelse Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 0 400 200 200 0 400 200 200 

Tekniska nämnden 14800 Gatuutrustning (gatubelysning Ram Pågående 2020-01-01 2453-01-31 Skatte 24 1 000 524 476 24 1 000 524 476 

Tekniska nämnden 18300 Fordon och maskiner Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 1 551 5 000 4 551 449 1 551 5 000 4 551 449 

Tekniska nämnden 17400 Förädlingsprojektet Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 11 171 30 000 23 171 6 829 11 406 30 000 29 560 440 

Tekniska nämnden 17420 Pelletspanna byte Ram Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 0 366 300 66 179 500 479 21 

Tekniska nämnden 17472 Kamera larm mm Ram Pågående 2019-01-01 2020-12-31 Skatte 19 414 419 -5 532 1 000 932 68 

Tekniska nämnden 17473 Låssystem byte Ram Pågående 2019-01-01 2020-03-01 Skatte 250 300 301 -1 781 1 000 781 219 

Tekniska nämnden 17475 Förbättring av IT skolor Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 213 500 500 0 213 500 500 0 

Tekniska nämnden 17476 Uppgrad mjukvara styr o regler Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 0 

Tekniska nämnden 17477 Komponentbyte lokaler K3 Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 760 1 500 1 500 0 760 1 500 1 500 0 

Tekniska nämnden 17478 Städmaskiner/utrustning Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 208 300 301 -1 207 300 300 0 

Tekniska nämnden 17920 Ombyggnad av avdelningkök Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 332 2 637 2 332 305 0 1 500 2 600 -1 100 

Tekniska nämnden 20410 Kosten inventarier Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 153 829 453 376 0 500 500 0 

Tekniska nämnden 20500 Räddningsutrustning Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-01 Skatte 0 1 060 931 

Tekniska nämnden 15000 Va-sanering befintligt Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Taxe 9 109 8 200 12 889 -4 689 2 438 8 000 10 438 -2 438 

Tekniska nämnden 15100 Va-anläggning. reinvesteringar Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Taxe 1 123 8 000 8 123 -123 1 123 8 000 8 123 -123 

Tekniska nämnden 15630 VA Boastad överföringsledning Ram Ej påbörjat Taxe 58 3 243 58 3 185 340 5 000 340 4 660 

Socialnämnden 27282 Robot försörjningsstöd Anslag Pågående 2020-01-01 2021-03-31 Skatte 79 159 79 80 79 159 159 0 

Socialnämnden 27122 Inkontinens Almgården Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 26 50 50 0 50 50 50 0 

Socialnämnden 27201 Parkering ÄO Ekebo Ram Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 50 0 50 0 50 0 50 

Socialnämnden 27271 Bransäkra arkiv 70310 Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 100 15 85 15 100 15 85 

Socialnämnden 27272 Bransäkra arkiv 70471 Ram Välj objekt 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 50 0 50 0 50 0 50 

Socialnämnden 27274 Bransäkra arkiv 70110 Ram Välj objekt 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 50 0 50 0 50 0 50 

Socialnämnden 27284 Inventarier Ny gruppbostad OF Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 150 148 2 148 150 148 2 

Nämnd 
Definition 

1Projektnamn 
Projekt-
nummer Startdatum Status 



103

       

      

    

  

    

   

      

  

 

    

   

     

    

    

   

  

    

   

    

      

   

     

    

    

     

      

   

     

     

     

    

      

       

 

    

     

  

 

      

   

      

 

   

Socialnämnden 27285 Ny teknik ÄO/OF/IFO Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 120 2 040 120 1 920 120 2 040 120 1 920 

Socialnämnden 27286 Trygghetslarm ÄO Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 58 2 540 58 2 482 58 2 540 58 2 482 

Socialnämnden 27287 Oms. till fler demensplatser Ram Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 760 0 760 0 760 0 760 

Socialnämnden 27289 Nyckelskåp SÄBO Ram Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 120 0 120 0 120 0 120 

Socialnämnden 27295 Nytt vht-system SOC UNOS Ram Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 824 0 824 0 824 0 824 

Socialnämnden 27298 Parkering Hemtj E7kebo Ram Ej påbörjat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 50 0 50 0 50 0 50 

Socialnämnden 27302 Ersättningsinventarier Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 382 2 040 1 699 341 1 699 2 040 1 699 341 

Socialnämnden 27303 Sängar ÄO Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 250 50 200 50 250 50 200 

Socialnämnden 27305 Vråken Data Ram Avslutat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 0 100 0 100 0 100 0 100 

Socialnämnden 27306 Inv Nicklagården plan 5 Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 9 551 9 542 9 551 9 542 

Miljö & Bygg 28080 GIS Anslag Ej påbörjat 2020-12-31 Skatte 200 200 0 0 200 200 0 

Miljö & Bygg 28081 Miljö- och byggreda (Vision) Anslag Avslutat 2020-08-31 Skatte 434 305 434 -129 629 500 629 -129 

Miljö & Bygg 28083 Digitalt bygglovshantering Anslag Ej påbörjat Skatte 260 0 260 0 260 260 0 

Miljö & Bygg 28084 Primärklarta flygfoto Anslag Pågående 2020-11-30 Skatte 700 700 0 0 700 700 0 

Miljö & Bygg 28090 Drönare Anslag Pågående 2020-12-31 Skatte 300 300 0 0 300 300 0 

Miljö & Bygg 28087 Övrig Ram Avslutat Skatte 100 0 100 0 100 0 100 

Kultur & Fritid 24009 Stärkta bibliotek Anslag Pågående 2021-06-30 Skatte 0 0 0 0 0 0 0 

Kultur & Fritid 24011 Citat Anslag Pågående 2020-12-31 Skatte 100 100 0 0 100 100 0 

Kultur & Fritid 24013 Inventarier Freja Anslag Pågående 2020-10-31 Skatte 75 75 0 0 75 75 0 

Kultur & Fritid 24018 Bevattning Älmekulla Anslag Pågående 2020-10-31 Skatte 69 1 000 150 850 69 1 000 150 850 

Kultur & Fritid 24020 Matchklocka ishall Anslag Avslutat Skatte 100 0 100 0 100 0 100 

Kultur & Fritid 24021 Motionsspår V Bökhult Anslag Ej påbörjat Skatte 500 0 500 0 500 0 500 

Kultur & Fritid 24022 Konstgräsplan miljöarbete Anslag Ej påbörjat Skatte 300 0 300 0 300 0 300 

Kultur & Fritid 24023 Mobil hörslinga Anslag Pågående 2020-12-31 Skatte 120 120 0 0 120 120 0 

Kultur & Fritid 24091 Gräsklippare till idrottsplats Anslag Ej påbörjat Skatte 60 0 60 0 60 0 60 

Kultur & Fritid 24111 Nytt underlag till ridhus Anslag Ej påbörjat Skatte 140 0 140 0 140 0 140 

Kultur & Fritid 24630 Utegym Anslag Ej påbörjat Skatte 400 0 400 0 400 0 400 

Kultur & Fritid 24660 Bökhults badplats tillgänglighet Anslag Avslutat 2020-08-31 Skatte 84 0 84 -84 956 1 100 872 228 

Kultur & Fritid 24001 Anpassning lokaler Blohmé Ram Pågående 2020-10-31 Skatte 6 150 150 0 6 150 150 0 

Kultur & Fritid 24002 Överflytt Folkets hus Ram Pågående 2020-11-30 Skatte 500 500 0 0 500 500 0 

Kultur & Fritid 24670 Lokalanpassning, mötesplatser Ram Pågående 2020-09-30 Skatte 202 300 300 0 202 300 300 0 

Kommunstyrelsen 20001 Strategiska mark/fastighetsförvärv Anslag Ej påbörjat Skatte 0 7 500 0 7 500 0 7 500 7 500 0 

Kommunstyrelsen 20018 Kopiatorer Anslag Pågående 2020-08-01 2020-12-31 Skatte 1 339 2 500 2 500 0 1 339 2 500 2 500 0 

Kommunstyrelsen 20023 Busskurer Anslag Pågående 2020-01-01 2020-10-31 Skatte 63 180 183 -3 63 180 183 -3 

Kommunstyrelsen 20022 Fr bidr ti självförs Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 127 0 277 -277 127 0 277 -277 

Kommunstyrelsen 20012 Laddningsstationer Ram Avslutat 2019-01-01 2019-12-31 Skatte 0 593 0 593 187 780 187 593 

Kommunstyrelsen 20013 Digitalisering Ram Pågående 2021-01-01 Skatte 0 2 500 0 2 500 0 2 500 1 982 518 

Kommunstyrelsen 20081 Beslutstöd PBI Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 41 0 241 -241 41 0 241 -241 

Kommunstyrelsen 20014 Nätverksutrustning Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 481 700 700 0 481 700 700 0 

Kommunstyrelsen 20015 Övriga investeringar Ram Pågående 2020-01-01 Skatte 88 1 972 288 1 684 121 2 005 2 005 0 

Kommunstyrelsen 20016 IT-inventarier Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 294 1 000 594 406 294 1 000 594 406 

Kommunstyrelsen 20017 Utbyte datacentrum Ram Ej påbörjat 2021-01-01 Skatte 0 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 0 

Kommunstyrelsen 20203 Systemutvecking Ram Pågående 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 201 400 301 99 201 400 301 99 

Politisk verksamhet 20015 Övriga investeringar Ram Pågående Skatte 154 0 0 0 174 0 0 0 



PROJEKTET UNDER 2020 

Projektnummer Projektnamn Status Startdatum Slutdatum 

Inkomster 0 0 -150 150 0 -2 678 -1 339 -1 339 
Utgifter 235 1 897 1 900 -3 273 2 142 2 475 -333 
Netto 235 1 897 1 750 147 273 -536 1 136 -1 672 
Inkomster 0 -1 000 0 -1 000 0 -10 088 -10 606 518 
Utgifter 55 13 366 300 13 066 5 778 10 088 15 666 -5 578 
Netto 55 12 366 300 12 066 5 778 0 5 060 -5 060 
Inkomster 0 0 0 0 0 -19 008 -35 377 16 369 
Utgifter 8 603 10 748 10 003 745 10 833 10 368 31 551 -21 183 

Netto 8 603 10 748 10 003 745 10 833 -8 640 -3 825 -4 815 

Inkomster 0 -20 340 -4 300 -16 040 0 -22 340 -22 340 0 

Utgifter 60 -8 987 60 -9 047 26 872 19 258 29 258 -10 000 

Netto 60 -29 327 -4 240 -25 087 26 872 -3 082 6 918 -10 000 

Inkomster 0 0 0 0 0 -33 275 -138 713 105 438 

Utgifter 212 1 000 512 488 441 18 150 136 546 -118 396 

Netto 212 1 000 512 488 441 -15 125 -2 167 -12 958 

Inkomster -252 -1 000 -252 -748 -252 -12 300 -56 549 44 249 

Utgifter 0 4 397 50 4 347 209 12 300 44 820 -32 520 

Netto -252 3 397 -202 3 599 -42 0 -11 729 11 729 
Inkomster 0 0 0 0 0 -3 146 -3 750 604 

Utgifter 0 1 000 0 1 000 0 3 146 3 514 -368 

Netto 0 1 000 0 1 000 0 0 -236 236 
Inkomster 0 0 0 0 0 -3 687 -5 293 1 606 

Utgifter 0 120 0 120 0 503 1 003 -500 

Netto 0 120 0 120 0 -3 184 -4 290 1 106 
Inkomster 0 0 -1 253 1 253 0 0 0 

Utgifter 0 -629 0 -629 13 165 0 0 

Netto 0 -629 -1 253 624 13 165 0 0 0 
Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 6 136 700 5 436 0 0 11 972 -11 972 

Netto 0 6 136 700 5 436 0 0 11 972 -11 972 
Inkomster 0 0 -900 900 0 -762 -1 000 238 

Utgifter 0 0 35 -35 0 117 100 17 

Netto 0 0 -865 865 0 -645 -900 255 
Inkomster -105 0 -5 100 5 100 -105 0 0 

Utgifter 2 889 1 802 -913 33 843 0 0 

Netto -103 889 -3 298 4 187 33 738 0 0 0 

Inkomster 0 -1 496 0 -1 496 0 -1 496 -1 496 0 

Utgifter 39 780 39 741 171 249 780 -531 

Netto 39 -716 39 -755 171 -1 247 -716 -531 

Inkomster 0 0 0 0 0 -5 624 -11 623 5 999 

Utgifter 0 6 743 3 000 3 743 108 4 499 9 600 -5 101 

Netto 0 6 743 3 000 3 743 108 -1 125 -2 023 898 

Inkomster 0 -5 643 0 -5 643 0 -5 643 -18 843 13 200 

Utgifter 0 6 143 100 6 043 0 5 643 7 000 -1 357 

Netto 0 500 100 400 0 0 -11 843 11 843 

Inkomster 0 -5 000 0 -5 000 0 -8 320 -17 746 9 426 

Utgifter 0 13 409 100 13 309 231 8 320 10 813 -2 493 

Netto 0 8 409 100 8 309 231 0 -6 933 6 933 

Inkomster 0 0 0 0 -3 774 -3 774 0 

Utgifter 0 10 250 0 10 250 0 10 250 10 250 0 

Netto 0 10 250 0 10 250 0 6 476 6 476 0 

Inkomster 0 0 0 0 -5 565 -5 565 0 

Utgifter 0 1 500 500 1 000 0 21 625 21 625 0 

Netto 0 1 500 500 1 000 0 16 060 16 060 0 

Inkomster 0 0 0 0 -1 608 -1 608 0 

Utgifter 0 2 185 0 2 185 0 4 370 4 370 0 

Netto 0 2 185 0 2 185 0 2 762 2 762 0 

Inkomster 0 -161 0 -161 0 -161 -161 0 

Utgifter 0 438 0 438 0 438 438 0 

Netto 0 277 0 277 0 277 277 0 

Inkomster 0 -203 0 -203 0 -203 -203 0 

Utgifter 0 551 551 0 0 551 551 0 

Netto 0 348 551 -203 0 348 348 0 

Inkomster 0 -1 631 0 -1 631 0 -3 262 -3 262 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 

Netto 0 -1 631 0 -1 631 0 -3 262 -3 262 0 

Inkomster 0 0 0 0 -610 -610 0 

Utgifter 0 1 660 0 1 660 0 1 660 1 660 0 

Netto 0 1 660 0 1 660 0 1 050 1 050 0 

Inkomster 0 0 0 0 -304 -304 0 

Utgifter 0 825 825 0 0 825 825 0 

Netto 0 825 825 0 0 521 521 0 

Inkomster 0 0 0 0 -3 600 -3 600 0 

Utgifter 0 1 440 0 1 440 0 1 440 1 440 0 

Netto 0 1 440 0 1 440 0 -2 160 -2 160 0 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 1 995 0 1 995 0 0 0 0 

Netto 0 1 995 0 1 995 0 0 0 0 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj objekt 

11503 Paradiset 3 och skola 

Välj objekt 

2019-01-01 2022-08-31 

10000 Avräkning 

Ej påbörjat 

2020-04-01 2020-04-01 

11501 V Bökhult etapp 1 

Välj objekt 

2016-01-01 2021-12-31 

10345 Hagahem 1 

Ej påbörjat 

2020-04-01 2020-12-01 

10346 Hvita Korset 7 mfl 

Ej påbörjat 

2020-01-01 2022-12-01 

10114 Paradiset 3 

Pågående 

2020-04-01 2021-12-01 

10344 Gunnar gröpe 

Ej påbörjat 

2021-01-01 2021-12-01 

10110 Norregård fsk Vita Korset 14 

Pågående 

2020-04-01 2020-12-01 

10111 Stinsen 2 busstorget 

Ej påbörjat 

2020-04-01 2020-12-01 

10108 Furulund 

Ej påbörjat 

2020-01-01 2025-12-01 

10109 Idrottsändamål Vena 

Ej påbörjat 

2020-04-01 2022-12-01 

10106 Vena handelsområde 

Ej påbörjat 

2020-06-01 2023-12-01 

TAXEKOLLEKTIVET (tkr) 

10346 Hvita Korset 7 mfl 

Pågående 

2020-04-01 2022-12-01 

10111 Stinsen 2 busstorget 

Pågående 

2020-04-01 2020-12-01 

10345 Hagahem 1 

Pågående 

2020-04-01 

10116/11501 Västra Bökhult etapp 1 

Pågående 

2016-01-01 2021-12-31 

10110 Norregård förskola Vita Korse 

Pågående 

2020-04-01 2020-12-01 

10369 Övrig Mex 

Pågående 

2021-04-01 2025-12-01 

10104 Gladan 5 

Pågående 

2021-04-01 2025-12-01 

10107 Pumpen 1 

Ej påbörjat 

2021-04-01 2025-12-01 

10550 Söder Haganäsledan (Mack) 

Pågående 

2021-04-01 2025-12-01 

10106 Vena handelsområde 

Pågående 

2020-10-01 2025-12-01 

10109 Idrottsändamål Vena 

Ej påbörjat 

2021-04-01 2025-12-01 

10114/11503 Paradiset 3 och skola 

Pågående 

2017-12-01 2021-12-01 

10108/10461 Furulund 

Pågående 

2020-03-01 2026-12-01 

10344 Gunnar Gröpe 
Pågående 

2020-01-01 2021-12-01 

10113/11502 V Bökhult/Hökhult etapp 2 

Pågående 

2019-07-01 2026-12-01 

Total budget * Slut-prognos 

Avvikelse total 
budget/ 

slutprognos 

10115 Kattesjön etapp 2 
Pågående 

2020-03-01 2022-12-01 

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT 

SKATTEKOLLEKTIVET (tkr) Utfall jan-
aug 2020 Budget 2020 

Prognos DR2 
2020 

Avvikelse 
budget/ 

prognos 2020 
Ack utfall tom 

2020-08 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

§ 23 Delårsrapport 
Ärendenummer GNF 2020/3 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
1. Gemensamma nämnden godkänner delårsredovisning för gemensamma 

nämnden och sänder den vidare till respektive kommunstyrelse för beslut. 
2. Familjerätten får i uppdrag att redovisa bakomliggande orsaker till 

prognostiserat underskott till dess att gemensamma nämnden träffar 
respektive kommunstyrelses presidie i oktober. 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsuppföljning av Familjerätten Gemensamma nämnden beträffande viktiga 
händelser, personal, ärendehantering, förväntad utveckling med resultatmål samt 
budgetprognos. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07 

 Delårsredovisning 2, 2020, Gemensamma nämnden 2020-09-09 

 Delårsrapport 2 med Älmhults del, 2020 

Gemensamma nämndens behandling på sammanträdet 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar följande: 
Gemensamma nämnden godkänner delårsredovisning för gemensamma 
nämnden och sänder den vidare till respektive kommunstyrelse för beslut. 
Familjerätten får i uppdrag att redovisa bakomliggande orsaker till 
prognostiserat underskott till dess att gemensamma nämnden träffar respektive 
kommunstyrelses presidie i oktober. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner. 
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 100 Delårsrapport 2, 2020 
Ärendenummer SOC 2019/35 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapport 2 och 

skickar den vidare till kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram en delårsrapport per 2020-08-31 till 
kommunfullmäktige innehållande: 

 Resultatmål – prognos 

 Åtgärder när resultatmål inte bedöms uppfyllas under året 

 Ekonomi – prognos 

 Driftsredovisning, prognos 

 Åtgärder vid befarad budgetavvikelse 

 Investeringar – prognos 
Den ekonomiska uppföljningen efter delår 2 visar ett underskott mot 
budgeterade medel på 29 968 tkr. 
Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd, kostsamma 
placeringar samt höga personalkostnader inom vård och omsorg samt omsorg 
funktionsvariation. Kostnaderna för skyddat boende har ökat med mer än 5 mkr 
än budgeterat. Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas uppgå till 11 mkr mer 
än budgeterat. En covid-19 avdelning hat öppnats som har kostnader på cirka 5 
mkr som inte är budgeterade. 
Intäkterna från Migrationsverket är avsevärt lägre än budgeterat. Detta påverkar 
resultatet negativt och utgör cirka 10 mkr av underskottet. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 ”Delårsrapport 2 – 2020 Socialnämnden”, 2020-09-21 

 ” Investeringsredovisning detaljerad Socialförvaltningen 200914”, 2020-09-
14 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

Utbildningsnämnden 

§ 123 Delårsrapport 2 
Ärendenummer UN 2019/65 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att utbildningschefen säkerställer att 

återhållsamhet gäller inom alla verksamheter utifrån målsättningen att nå en 
budget i balans. 

3. Utbildningsnämnden överlämnar delårsrapport 2 till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Alla mål för 2020 kommer inte att uppfyllas. Det rör sig om att alla barn inte får 
sina val av skolor. Alla elever är heller inte behöriga till yrkesprogrammen. 
Utbildningsförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 8,3 mkr, 
vilket är en förbättring på 9 mkr jämfört med delårsrapport 1. Avvikelsen 
motsvarar 1,7 % av nämndens nettobudget. Anledningen till det förbättrade 
resultatet är flera; tidigare beslutade besparingsåtgärder, effekter av corona och 
även rektorers och övrig personals återhållsamhet. 
Prognosen är osäker beroende på att kompensation för förskollärarnas, lärarnas 
och fritidspedagogers löneökningar inte har betalats ut från kommunstyrelsen. 
Den fortsatta utvecklingen av pandemin kan också ha stor betydelse för höstens 
utfall. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 
 Delårsrapport 2 – utbildningsnämnden 
 Bilaga 1 – aktivitetsuppföljning 
 Bilaga 2 - investeringsuppföljning 
 Volymer 
 Utbildningsnämndens utskotts beslut 2020-09-16 § 70 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Tekniska nämnden 

§ 98 Delårsredovisning 2 år 2020 
Ärendenummer TN 2020/78 

Tekniska nämndens beslut 
 Delårsrapporten, daterad 2020-09-28, godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen för sammanställning. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budget för år 2020 är 80,1 mnkr. Prognosen för år 2020 
beräknas till ett resultat om 80,5 mnkr vilket ger en avvikelse gentemot budget
om -468 000. Resultatmålet ”I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och 
rättssäker service dygnets alla timmar” är uppfyllt. Tre av de fyra övriga
resultatmålen bedöms kunna uppfyllas under året. Resultatmålet ”I Älmhults 
kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 
hus inom 6 mån” bedöms inte kunna uppfyllas under året. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22 

 Delårsrapport 2, daterad 2020-09-01 

 Investeringsredovisning daterad 2020-09-01 

 Redovisning av renhållningsverksamheten för delårsrapport 2 daterad 2020-
09-01 

 Redovisning av VA-verksamheten för delårsrapport 2 daterad 2020-09-01 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden godkänner delårsrapporten 
daterad 2020-09-28 och överlämnar den till kommunstyrelsen för 
sammanställning. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Tekniska nämnden 

Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 200 Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2020 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 och lägger rapporten till 

handlingarna. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att fortlöpande hålla 

kommunstyrelsens presidium informerat kring ansökan om statligt stöd och 
hur det påverkar förvaltningens prognos innevarande år. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens delårsrapport 2. 
Vad gäller måluppföljning finns risk att andel självförsörjande hushåll inte ökar 
under år 2020 med anledning av de världsomspännande ekonomiska effekter
som Covid-19 medför. Övriga mål bedöms uppfyllas under året. 
Kommunledningsförvaltningen genomför de åtgärder som kommunstyrelsen 
beslutat för en budget i balans – några av åtgärderna kommer dessvärre inte få 
full effekt förrän år 2021. Kommunledningsförvaltningen lämnar en prognos 
med en budgetavvikelse om -982 tkr. Den främsta förklaringen till den negativa 
avvikelsen är extrakostnader för personal kopplat till covid-19. För att få en 
budget i balans arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att möta upp de 
åtgärder som inte kan genomföras i sin helhet under 2020. Vidare fortgår allmän
återhållsamhet. Älmhults kommun har ansökt om statligt stöd för kostnader 
kopplat till pandemin varav 1,9 mkr härrör till merkostnader inom 
kommunledningsförvaltningen. Om kommunen erhåller kompensation för dessa 
merkostnader kommer kommunledningsförvaltningen åter ha en budget i balans. 
Utgifterna för investeringar under året förväntas hamna under budget då 
förseningar i projekt kan ske inom IT-verksamhet, med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 107 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

 Delårsrapport 2 – kommunstyrelsen daterad 2020-09-16 

 Bilaga exploateringsredovisningen skattefinansierad daterad 2020-09-16 

 Bilaga exploateringsredovisningen taxefinansierad daterad 2020-09-16 

 Bilaga investeringsredovisning KLF daterad 2020-09-16 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-06 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 199 Delårsrapport 2 politisk verksamhet 2020 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 2020 för politisk 

verksamhet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens 
anvisningar. 
Driftsbudgeten beräknas visa ett överskott på 700 tkr, överskottet hänför sig från 
medlen för oförutsett samt lägre arvodeskostnader bland annat beroende på 
pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 106 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 

 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020 
daterad 2020-08-31 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-06 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

Miljö- och byggnämnden 

§ 97 Delårsrapport 2 
Ärendenummer MOB 2019/26 
Ärendenummer EDP M-2019-456 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagd delårsrapport. 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens 
anvisningar. 
Samtliga mål beräknas uppfyllas under året. 
Driftsbudgeten beräknas visa nollresultat. Intäkterna beräknas visa ett underskott 
på 1 872 tkr, främst kopplat till färre stora bygglovsavgifter. Personalkostnader 
beräknas visa ett överskott på 843 tkr, kopplat till vakanta tjänster på samtliga
avdelningar. Övriga kostnader prognostiseras gå med ett överskott på 1 029 tkr. 
Denna prognos innehåller dock stor osäkerhet gällande 
bostadsanpassningsbidragen. 
Investeringsbudgeten beräknas visa ett överskott på 231 tkr kopplat till ett 
projekt som inte kommer att genomföras under året. 

Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18. 
 Delårsrapport 2 – 2020 Miljö- och byggnämnd, kvartal 3, per augusti 2020 

daterad 2020-08-31 
 Prognos efter augusti – 2020 Miljö- och byggnämnd, extramaterial 
Detaljerad investeringsredovisning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136

   

   

 
 

   

    

    

    

     
   

 

  
    

         
 

 
   

 

   
          

         
   

       
 

 
      

     

        
 

  
 

         
       

  
 

 
     

 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunstyrelsen 

§ 233 Finansiell rapport kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2 2020 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 133 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 

 Finansiell rapport kommunövergripande per 31 augusti 2020 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 133 Finansiell rapport kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2020/41 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2 2020 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 

 Finansiell rapport kommunövergripande per 31 augusti 2020 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2020-10-06 1(1) 

Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen 
Ann-Sofie Gangesson 
Ann-sofie.gangesson@almhult.se 

Finansiell rapport per augusti 2020 
Ärendenummer KS 2020/41 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2 2020 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 

Ärendebeskrivning 
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2020-10-06 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson 
Redovisningschef Kommunchef 

Beslut för info 
Kommunstyrelsen 

mailto:Ann-sofie.gangesson@almhult.se
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Kommunledningsförvaltningen 

Rapport 

Finansiell rapport -
per 31 augusti 2020 
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[Förvaltning] 2(4) 
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Bakgrund ...............................................................................................................3 
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[Förvaltning] 3(4) 

Bakgrund 
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till 
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1, 
delårsrapport 2 och årsredovisningen. 
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag. 
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående 
rapport är gjord per 31 mars 2020. 

Aktuell likviditetssituation 
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget ca 55 mkr. 
Kommunens likviditet uppgår per 2020-08-31 till 156 502 497,55 kr 
(85 722 384,26) inklusive en kredit på 55 mkr. Beviljad koncernkredit uppgår 
till 80 mkr. 

Skuldportföljen per 2020-08-31 
Skuldportföljen uppgår per 31 augusti till 1 160 mkr (1 110 mkr). Under 
perioden januari till augusti har 3 lån omsatts till nya lån samt att ett nytt lån har 
tagits om 50 mkr. Detta utifrån den likviditetsprognos som gjordes i mars. 
Kommunen har inte nyttjat hela den, av kommunfullmäktige beslutade, 
upplåningsreserven på 1 332 mkr. 

Kapitalbindning 
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 
3,20 år (3,55 år). Kapitalbindning under 1 år uppgår till 23,28 % (28,38 %). 

Räntebindning 
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till 
3,20 år (3,55 år). 

Genomsnittliga räntesats 
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,56 % (0,50 %). 

Derivat 
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen. 
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[Förvaltning] 4(4) 

Kommunens borgensåtaganden 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att öka kommunens borgensåtagande
för ElmNet AB med 20,5 mkr till 65 mkr samt Älmhultsbostäder från 440 mkr 
till 700 kr. I juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige även att ingå borgen för
Älmhults Terminal AB till ett belopp om 3 mkr. Totalt har nu Älmhults kommun 
ett borgensåtagande om 803,0 mkr, varav 798,0 mkr är till kommunens helägda 
dotterbolag. Utnyttjat borgensåtagande uppgår till 630,0 mkr. 

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
Finanspolicyn är antagen i januari 2019. Under 2019 och 2020 har det jobbats med 
att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelsen per 31 mars 20 som fanns 
var att kommunen låg något högt på lån mellan räntebindningen 5-7 år. Mellan mars 
och augusti så har ett lån omsatts och ett nytt lån tagits. Dessa lån har lagts på 
sådana räntebindningar att kommunen nu är inom gränsvärdet för 5-7 år. Per 31 
augusti 20 är avvikelsen att kommunen är något högt på lån med en räntebindning 
mellan 1-3 år. Arbetet med att vara inom satta gränsvärden fortsätter. 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 236 Renhållningstaxa 2021 
Ärendenummer KS 2019/114 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till

renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM) har 2020-10-09, § 71, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21 

 SSAM 2020-10-09, § 71 

 SSAM:s tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 

 Älmhults hämtningsavgifter bilaga A-D 2021 

 Taxetryck 2021 Älmhults kommun 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2020-10-21 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Emma Majlöv Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2021 
Ärendenummer KS 2019/114 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM) har 2020-10-09, § 71, 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor. 
. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21 

 SSAM 2020-10-09, § 71 

 SSAM:s tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 

 Älmhults hämtningsavgifter bilaga A-D 2021 

 Taxetryck 2021 Älmhults kommun 

Ärendeberedning 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och 
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende 
hanteringen av hushållsavfall: 
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst 
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från 
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt 
kostnader för administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per 
hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori. 
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av 
trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar 
insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt 
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek 
beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och 
eventuellt dragavstånd 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor. 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se
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2020-10-21 2(2) 

Emma Majlöv Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
Ekonomiavdelningen 



  
 

 
 

 

   

 
    

     

 

  
 

 

    
 

 
  

  
    

 
        

 
 

 
 

 
  

 
    

  
  

  
  

 
 

    

  
 

  

 
       

 
 

    
 

  
 

   
  

 

146

Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-10-09 

§ 71 Dnr 2020-00096 

Renhållningstaxa 2021 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut 
1. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagda förslag till 

renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och 
Älmhults kommuner. 

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive 
kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2021 enligt bilagda 
förslag till renhållningstaxor. 

3. Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, 
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader 
avseende hanteringen av hushållsavfall: 

Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser 
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler 
samt för behandling av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar 
även behandling av farligt avfall samt kostnader för administration, 
fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i 
nivå beroende på abonnentkategori. 

Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, 
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. 
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella 
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat 
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade 
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt 
dragavstånd. 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd, 

Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 
− Förslag till renhållningstaxa år 2021 för Tingsryd, Markaryd, 

Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 
− Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och 

Älmhults kommuner 2021 Bilaga A-D   

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

1 (2) 
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Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2020-10-09 

Beslutet skickas till 
Lessebo kommunfullmäktige 
Markaryd kommunfullmäktige 
Tingsryd kommunfullmäktige 
Växjö kommunfullmäktige 
Älmhult kommunfullmäktige 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

2 (2) 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 1(7) 

Avfallstyp 

Latrin 

Latrin 

Område Beskrivning 
Latrintömning Varannan vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 
Latrintömning Varje vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 

Kärlstorlek 
liter 

40 

40 

Antal 
tömningar 
per år 

10 

20 

Dragavstånd 

0-5 m 

0-5 m 

Taxekod 

ÄLFLAT10 

ÄLFLAT20 

Avgift uttages per 

Behållare och år 

Behållare och år 

Anmärkning 
Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

3906 

7813 
Latrintömning Var 4:e vecka, sommar 

Latrin Latrinkärl 45 liter 
Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45 

40 5 0-5 m ÄLFLAT5 Behållare och år 1953 

Latrin liter 
Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl 

40 13 0-5 m ÄLHLAT13 Behållare och år 5078 

Latrin 45 liter 40 26 0-5 m ÄLHLAT26 Behållare och år 10156 
Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 2 ggr per vecka 8000 104 0-5 m ÄLH08C104K Behållare och år Övergångstaxa 129765 
Hushållsavfall A och B-område Container 8 kbm var 14:de dag 8000 26 0-5 m ÄLH08C26K Behållare och år Övergångstaxa 34410 
Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 1 ggr per vecka 8000 52 0-5 m ÄLH08C52K Behållare och år Övergångstaxa 66195 
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 2 ggr per vecka 6000 104 0-5 m ÄLH06C104K Behållare och år Övergångstaxa 103980 
Hushållsavfall A och B-område Container 6 kbm var 14:de dag 6000 26 0-5 m ÄLH06C26K Behållare och år Övergångstaxa 27589 
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 1 ggr per vecka 6000 52 0-5 m ÄLH06C52K Behållare och år Övergångstaxa 53053 
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 2 ggr per vecka 3000 104 0-5 m ÄLH03C104K Behållare och år Övergångstaxa 68803 
Hushållsavfall A och B-område Container 3 kbm var 14:de dag 3000 26 0-5 m ÄLH03C26K Behållare och år Övergångstaxa 18419 
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 1 ggr per vecka 

Sophämtning Varannan vecka, sommar 
3000 52 0-5 m ÄLH03C52K Behållare och år Övergångstaxa 35214 

Hushållsavfall A och B-område Kärl 660 liter 
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 

600 10 0-5 m ÄLF600K10A Behållare och år Övergångstaxa 1173 

Hushållsavfall A och B-område 660 liter 
Sophämtning Diö båthamn, Åsen Varje 

600 20 0-5 m ÄLF600K20A Behållare och år Övergångstaxa 2128 

Hushållsavfall A och B-område vecka, sommar Kärl-3 660 liter 600 20 21-40 m ÄLFDIÖ600K20C Behållare och år Övergångstaxa 2128 

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 660 liter 600 104 0-5 m ÄLHN600K104A Behållare och år Övergångstaxa 10144 

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 660 liter 600 104 6-20 m ÄLHN600K104B Behållare och år Övergångstaxa 10144 

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 660 liter 600 104 21-40 m ÄLHN600K104C Behållare och år Övergångstaxa 10144 

Hushållsavfall A-område Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 660 liter 
Sophämtning Varannan vecka Kärl 660 

600 156 0-5 m ÄLHN600K156A Behållare och år Övergångstaxa 15107 

Hushållsavfall A och B-område liter 
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 660 

600 26 0-5 m ÄLHN600K26A Behållare och år Övergångstaxa 2603 

Hushållsavfall A och B-område liter 600 26 6-20 m ÄLHN600K26B Behållare och år Övergångstaxa 2603 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 660 liter 600 52 0-5 m ÄLHN600K52A Behållare och år Övergångstaxa 4987 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 2(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A-område 

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 660 liter 

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 660 liter 

600 

600 

52 

52 

6-20 m 

21-40 m 

ÄLHN600K52B 

ÄLHN600K52C 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

4987 

4987 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A-område 

A-område 

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 400 liter 

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 400 liter 

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 400 liter 

400 

400 

400 

104 

104 

104 

0-5 m 

6-20 m 

21-40 m 

ÄLHN400K104A 

ÄLHN400K104B 

ÄLHN400K104C 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

7002 

7002 

7002 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A och B-område 

A och B-område 

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

400 

400 

400 

156 

26 

26 

0-5 m 

0-5 m 

6-20 m 

ÄLHN400K156A 

ÄLHN400K26A 

ÄLHN400K26B 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

10441 

1844 

1844 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A och B-område 

A-område 

A-område 

A-område 

Sophämtning Varannan vecka Kärl-3 400 
liter 

Sophämtning Varje vecka Kärl 400 liter 

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 400 liter 

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 400 liter 

400 

400 

400 

400 

26 

52 

52 

52 

21-40 m 

0-5 m 

6-20 m 

21-40 m 

ÄLHN400K26C 

ÄLHN400K52A 

ÄLHN400K52B 

ÄLHN400K52C 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

1844 

3564 

3564 

3564 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A och B-område 

A och B-område 

A-område 

Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 370 liter 
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
370 liter 

Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 240 liter 

370 

370 

370 

10 

20 

104 

0-5 m 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLF370K10A 

ÄLF370K20A 

ÄLHN240S104A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

790 

1455 

7041 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A och B-område 

A-område 

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

Sophämtning Varje vecka Kärl 370 liter 

370 

370 

370 

104 

26 

52 

0-5 m 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLHN370K104A 

ÄLHN370K26A 

ÄLHN370K52A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

7041 

1789 

3453 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A-område 

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 370 liter 

Sophämtning Varje vecka Kärl-3 370 liter 

370 

370 

52 

52 

6-20 m 

21-40 m 

ÄLHN370K52B 

ÄLHN370K52C 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

3453 

3453 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 3(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Hushållsavfall A och B-område 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 240 liter 240 10 0-5 m ÄLF240K10A Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 623 

Hushållsavfall A och B-område 
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
240 liter 240 20 0-5 m ÄLF240K20A Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 1159 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 1052 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 1480 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 5658 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 1855 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

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

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHN240S52B Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 liter 240 104 0-5 m ÄLHNM240K104A Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 5658 

Matavfall A-område Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 liter 240 104 6-20 m ÄLHNM240K104B Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 5658 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 4(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 240 liter 240 26 0-5 m ÄLHNM240K26A Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 1480 

Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHNM240K52A Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 2873 

Matavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A-område 

A och B-område 

A och B-område 

Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 liter 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 2 fast 180 liter 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 180 liter 

240 

190 

190 

52 

10 

10 

6-20 m 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLHNM240K52B 

ÄLF3G180K10A 

ÄLF180K10A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa, 
utgående taxa 
nytecknas ej 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

2873 

556 

584 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A och B-område 

A-område 

C-område 

Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
180 liter 
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Kärl 
180 liter 
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
C-omr 180 liter 

190 

190 

190 

20 

40 

5 

0-5 m 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLF180K20A 

ÄLF180K40A 

ÄLFC180K5A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

974 

1885 

290 

Hushållsavfall A och B-område 
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 180 liter 190 18 0-5 m ÄLFH180K18A Behållare och år Övergångstaxa 883 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A och B-område 

A och B-område 

A och B-område 

Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
180 liter 

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

190 

190 

190 

5 

13 

13 

0-5 m 

0-5 m 

6-20 m 

ÄLFV180K5A 

ÄLH180K13A 

ÄLH180K13B 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

290 

655 

655 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

C-område 

C-område 

A-område 

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

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 180 liter 

190 

190 

190 

13 

26 

104 

21-40 m 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLHC180K13C 

ÄLHC180K26A 

ÄLHN180K104A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

655 

1182 

4801 

Hushållsavfall 
Matavfall 
Matavfall 

Matavfall 
Matavfall 

A-område 
A-område 
A-område 

A och B-område 
A-område 

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

Org.avfall Varannan vecka Kärl 180 liter 
Org.avfall Varje vecka Kärl 180 liter 

190 
190 
190 

190 
190 

52 
104 
156 

26 
52 

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

0-5 m 
0-5 m 

ÄLHN180K52A 
ÄLHNM180K104A 
ÄLHNM180K156A 

ÄLHNM180K26A 
ÄLHNM180K52A 

Behållare och år 
Behållare och år 
Behållare och år 

Behållare och år 
Behållare och år 

Övergångstaxa 
Övergångstaxa 
Övergångstaxa 

Övergångstaxa 
Övergångstaxa 

2302 
4801 
7170 

1182 
2302 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 5(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Hushållsavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 180 liter 
Sophämtning var fjärde vecka Kärl 180 

190 52 6-20 m ÄLHNM180K52B Behållare och år Övergångstaxa 2302 

Hushållsavfall A och B-område liter 
Sophämtning Varannan vecka Kärl 180 

190 13 0-5 m ÄLHV180K13A Behållare och år Övergångstaxa 655 

Hushållsavfall A och B-område liter 190 26 0-5 m ÄLHV180K26A Behållare och år Övergångstaxa 1035 
Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 180 liter 

Sophämtning Varannan vecka Kärl 2 fast 
190 4 0-5 m ÄLHV180K4A Behållare och år Övergångstaxa 245 

Hushållsavfall A och B-område 180 liter 
Sophämtning Varannan vecka Kärl 3 fast 

190 26 0-5 m ÄLHV2G180K26A Behållare och år Övergångstaxa 1247 

Hushållsavfall A och B-område 180 liter 190 26 0-5 m ÄLHV3G180K26A Behållare och år Övergångstaxa 1247 
Sophämtning Varje vecka, sommar Säck 

Hushållsavfall A och B-område 160 liter 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 

160 20 0-5 m ÄLF160S20A Behållare och år Övergångstaxa 923 

Hushållsavfall A och B-område Säck 160 liter 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 

160 10 0-5 m ÄL160S10A Behållare och år Övergångstaxa 499 

Hushållsavfall A och B-område Säck-3 160 liter 160 10 21-40 m ÄLF160S10 Behållare och år Övergångstaxa 499 
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck 

Hushållsavfall A och B-område 160 liter 160 20 0-5 m ÄLFN160S20A Behållare och år Övergångstaxa 998 

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter 
Sophämtning Varannan vecka Säck 160 

160 104 0-5 m ÄLHN160S104A Behållare och år Övergångstaxa 5187 

Hushållsavfall A och B-område liter 160 26 0-5 m ÄLHN160S26A Behållare och år Övergångstaxa 1297 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter 160 52 0-5 m ÄLHN160S52A Behållare och år Övergångstaxa 2594 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter 160 52 6-20 m ÄLHN160S52B Behållare och år Övergångstaxa 2594 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter 160 52 21-40 m ÄLHN160S52C Behållare och år Övergångstaxa 2594 
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 

Hushållsavfall A och B-område 140 liter 140 5 0-5 m ÄLF140K5A Behållare och år Övergångstaxa 251 
Sophämtning Varannan vecka, sommar 

Hushållsavfall A och B-område Kärl 140 liter 
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 

140 10 0-5 m ÄLF140K10A Behållare och år Övergångstaxa 478 

Hushållsavfall A och B-område 140 liter 
Fritidstömning + tömning varje månad 

140 20 0-5 m ÄLF140K20A Behållare och år Övergångstaxa 818 

Hushållsavfall A och B-område övrig tid 140 liter 140 18 0-5 m ÄLFH140K18A Behållare och år Övergångstaxa 742 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

A och B-område 

C-område 

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

140 

140 

13 

13 

0-5 m 

21-40 m 

ÄLHV140K13A 

ÄLHC140K13C 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

553 

553 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 6(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

C-område 

A-område 

Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
140 liter 

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 

140 

140 

26 

104 

0-5 m 

0-5 m 

ÄLHC140K26A 

ÄLHN140K104A 

Behållare och år 

Behållare och år 

Övergångstaxa 

Övergångstaxa 

979 

3729 

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHN140K52A Behållare och år Övergångstaxa 2026 
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 140 104 0-5 m ÄLHNM140K104A Behållare och år Övergångstaxa 3989 
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHNM140K52A Behållare och år Övergångstaxa 2026 
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 140 liter 

Sophämtning Varannan vecka Kärl 140 
140 52 6-20 m ÄLHNM140K52B Behållare och år Övergångstaxa 2026 

Hushållsavfall A och B-område liter 140 26 0-5 m ÄLHV140K26A Behållare och år Övergångstaxa 904 
Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 140 liter 140 4 0-5 m ÄLHV140K4A Behållare och år Övergångstaxa 214 

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 140 liter 140 26 0-5 m ÄLHVM140K26A Behållare och år Övergångstaxa 1044 

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

1044 

Hushållsavfall A och B-område Djupbehållare ÄLDJUPBEH Behållare och år nyteckas ej 1944 
Hushållsavfall Gångväg max 20 m per kärl och år Övergångstaxa 264 
Hushållsavfall Gångväg max 40 m per kärl och år Övergångstaxa 560 
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 

160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat 
Per tömning 268,4 

Hushållsavfall tillfälle 160 Bud ÄL160bud Behållare och gång 110 
140-190 l kärl I samband med ordinarie 

Hushållsavfall hämtning 140-190 Bud ÄL190bud Behållare och gång 105 

Hushållsavfall Latrin, i samband med ordinarie hämtning 37 Bud ÄLLATEXTRA Behållare och gång 220 

Hushållsavfall Latrin, id annat tillfälle 37 Bud ÄLLATBUD Behållare och gång 280 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall 

370 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 

370 l kärl Vid annat tillfälle 

370-400 

370-400 

Bud 

Bud 

ÄL400EXTRA 

ÄL400BUD 

Behållare och gång 

Behållare och gång 

135 

155 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2021-01-01 7(7) 

Avfallstyp Område Beskrivning 
Kärlstorlek 
liter 

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning 

Hämtningsavgift 
2021 inkl moms 

Hushållsavfall 
600 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 600-660 Bud ÄL600EXTRA Behållare och gång 165 

Hushållsavfall 600 l kärl Vid annat tillfälle 600-660 Bud ÄL600BUD Behållare och gång 185 

Hushållsavfall Budning 3 kbm container 3000 Bud ÄLC03BUD Behållare och gång 1030 

Hushållsavfall Budning 6 kbm container 6000 Bud ÄLC06BUD Behållare och gång 1305 

Hushållsavfall Budning 8 kbm container 8000 Bud ÄLC08BUD Behållare och gång 1490 

Hushållsavfall Budning 10 kbm container 10000 Bud ÄLC10BUD Behållare och gång 1705 

Samtliga avgifter inklusive moms 
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2021-01-01 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 

Hämtning 
savgift 
(kr) inkl 
moms 

5 120 kr 
6 715 kr 
3 255 kr 
3 600 kr 

34 415 kr 
44 115 kr 
27 595 kr 
35 355 kr 
20 775 kr 
26 590 kr 
13 955 kr 
17 830 kr 

6 815 kr 
8 755 kr 
3 510 kr 
4 480 kr 

42 870 kr 
53 560 kr 
34 385 kr 
42 940 kr 
25 905 kr 
32 320 kr 
17 420 kr 
21 700 kr 

8 800 kr 
10 940 kr 

4 560 kr 
5 630 kr 

130 725 kr 
87 940 kr 
45 150 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2021-01-01 2(2) 

Hämtning 
Hämt- Drag- savgift 

Behållar- ningar avstånd (kr) inkl 
volym (l) Variant per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp m Taxekod Anmärkning moms 

3000 
6000 
6000 
6000 
6000 
8000 
8000 
8000 
8000 
10000 
10000 
10000 
10000 

Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 
Kommunägd container Osorterat 

26 Container och år 
156 Container och år 
104 Container och år 
52 Container och år 
26 Container och år 

156 Container och år 
104 Container och år 
52 Container och år 
26 Container och år 

156 Container och år 
104 Container och år 
52 Container och år 
26 Container och år 

Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 
Permanent boende 

0 Ä 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ÄLHNO03C26K 
ÄLHNO06C156K 
ÄLHNO06C104K 
ÄLHNO06C52K 
ÄLHNO06C26K 
ÄLHNO08C156K 
ÄLHNO08C104K 
ÄLHNO08C52K 
ÄLHNO08C26K 
ÄLHNO10C156K 
ÄLHNO10C104K 
ÄLHNO10C52K 
ÄLHNO10C26K 

23 755 kr 
203 270 kr 
136 540 kr 

69 815 kr 
36 450 kr 

256 585 kr 
172 330 kr 

88 070 kr 
45 940 kr 

302 470 kr 
203 040 kr 
103 605 kr 

53 890 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2021-01-01 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 

Hämtnings 
avgift (kr) 
inkl moms 

2 770 kr 
3 630 kr 
1 415 kr 
1 850 kr 

20 860 kr 
26 735 kr 
16 725 kr 
21 425 kr 
12 590 kr 
16 120 kr 

8 460 kr 
10 810 kr 

4 130 kr 
5 305 kr 
2 130 kr 
2 715 kr 

29 565 kr 
36 940 kr 
23 715 kr 
29 615 kr 
17 865 kr 
22 290 kr 
12 015 kr 
14 965 kr 

6 070 kr 
7 545 kr 
3 145 kr 
3 885 kr 

90 155 kr 
60 645 kr 
31 135 kr 
16 380 kr 

140 185 kr 
94 165 kr 
48 145 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2021-01-01 2(2) 

Behållar-
volym (l) Variant 

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp 

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning 

Hämtnings 
avgift (kr) 
inkl moms 

6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 Ä ÄLHB06C26K 25 135 kr 
176 955 kr 
118 845 kr 

60 735 kr 

8000 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 31 680 kr 
10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C156K 208 600 kr 
10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C104K 140 025 kr 
10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C52K 71 450 kr 

37 165 kr 10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C26K 

Samtliga priser inkl. moms 
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Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2021-01-01 1(2) 

Behållar-
volym (l) 

140 

140 

Variant 

Matavfall verksamhet kommunägt kärl 

Matavfall verksamhet kommunägt kärl 

Hämt-
ningar 
per år 

26 

26 

Avgift uttas per 

Kärl och år 

Kärl och år 

Bebyggelsetyp 

Permanent boende 

Permanent boende 

Drag-
avstånd 
m 

0-5 

5-15 

Taxekod 

ÄLHNM140K26KA 

ÄLHNM140K26KB 

Anmärkning 

Hämtnings 
avgift (kr) 
inkl moms 

1 075 kr 

1 270 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K26KA 1 255 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K26KB 1 450 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K52KA 1 915 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K52KB 2 305 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K52KA 2 180 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K52KB 2 570 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K104KA 4 070 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K104KB 4 850 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K104KA 3 555 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K104KB 4 335 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K208KA 6 265 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K208KB 7 825 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K156KA 5 965 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K156KB 7 135 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K208KA 7 855 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K208KB 9 415 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2021-01-01 2(2) 

Behållar-
volym (l) Variant 

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp 

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning 

Hämtnings 
avgift (kr) 
inkl moms 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K260KA 9 750 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K260KB 11 700 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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1(10) 

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2021 
Gäller from 2021-01-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 100 kr per ton. 

1. HUSHÅLLSSOPOR 

A Grundavgift / kr 

Byggnad med tre eller fler lägenheter 650 per lägenhet 

Byggnad med upp till två lägenheter 940 per byggnad 

Byggnad med verksamhet/industri 1015 per byggnad 

Fritidshus 950 per byggnad 

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för 
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt 
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill 

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. 

grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller 
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad 
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för 
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter 
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där 
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande 
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening. 
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även 
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen. 
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2(10) 
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 

-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 + 26 
tömningar per år 3550 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 2800 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 
tömningar per år 2524 

Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1124 

Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 3917 

Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4674 

Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar 1873 

Fritidshus -Extra 190 l kärl blöjor 10 tömningar 
(kräver fyrfacksabonnemang) 574 



avfall osorterat 370 l kärl 10 tömningar 

avfall 
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Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat 

Fritidshus 

3(10) 
2136 

2548 

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 8 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. 

Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom 
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott. 

För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad 
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande: 

Fritidshus -Fyrfack 370 l Kärl 1 var fjärde vecka 
och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden 
januari-april samt oktober till december, totalt 10 
tömningar 510 

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. 
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C 

4(10) 
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. 

Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus 
Fyrfackskärl 100 kr per kärl och år 

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. 

-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 
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5(10) 
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 

-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

Kärlhyra per månad för kommunägda containrar 

20 kbm container 600 kr 
30 kbm container 700 kr 

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 
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6(10) 

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra 
tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris. 

Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna. 
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. 

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 
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7(10) 
med tydligt läsbart innehåll. 

4. EVENEMANGSTAXA 
För evenemang uttages följande avgifter: 

Container 
Storlek Avgift Extra tömning 
3 m3 1255 enligt gällande taxa 
6 m3 1510 enligt gällande taxa 
8 m3 1680 enligt gällande taxa 
10 m3 1850 enligt gällande taxa 

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning inkl 
behandlingskostnad. 

Kärl 
Moment Taxa enhet 

Utsättning + 
hemtagning* 

300 kr/kärl 

Sluttömning 25 kr/kärl 
Hyra av behållare 10 kr/kärl/dygn 
Extra tömning 
förbeställd** 

25 kr/kärl 

Extra tömning akut 125 kr/kärl 
Helgtillägg 25 kr/kärl 

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker 
vardagar 
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan 

5. 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 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
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8(10) 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 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 
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. 



  
           

        
       

 
             

            
  

 
     

 
            

          
        

          
             

           
          

           

 
   

 
    

 
            

             
 

         
 

 
  

 
            

             
            

           
           

            
            

           
    

  
    

 
            
        

  
  

 
             

       
     

 
 

9(10) 

169

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. 

6. 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. 

7. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 Ändring av abonnemang 

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

7.4 Ändringsavgift 

Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. 
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10(10) 
7.5 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. 

7.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 

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

7.7 Abonnentens åliggande 

Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift. 

7.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut 

Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så 
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta 
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad 
skatt. 
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Jessica Cedervall 
VD SSAM 
Tel: 0470-41296 

Renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och 
Älmhults kommuner 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda förslag till 
renhållningstaxa 2021 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner. 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2021 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor. 

Bakgrund 
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och består av två 
separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall: 

Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader 
för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa. 
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i 
nivå beroende på abonnentkategori. 

Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna 
finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar 
och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för 
behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens 
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev 
dragavstånd. 

Taxeförslag 2021 
Höjda grund- och hämtningsavgifter pga höjd statlig förbränningsskatt 
From 2021-01-01 höjs den statliga förbränningsskatten från 75 kr/ton till 100 kr/ton. Pga 
denna höjning föreslås såväl höjda grund- som hämtningsavgifter motsvarande kostnaden för 
skattehöjningen. Detta påverkar avgifterna enligt följande: 

• Höjning av samtliga kommuners grundavgifter. För villor höjning med ca 5 kr 
• Höjning av hämtningsavgifterna, innebär tex för villa med fyrfack 39 tömningar en 

höjning med ca 7 kr inkl moms. 

För Älmhults kommun föreslås sänkning av grundavgifterna pga omfördelning av kostnader 
taxa/marknad om 1,2 Mkr för Äskya avfallsanläggning, vilket innebär sänkning av 
grundavgift villa med 220 kr per år. 
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För Växjö kommun föreslås höjning av såväl grundavgift som hämtningsavgifter pga 
förändrat förbränningspris efter förnyad upphandling. Förslaget innebär höjning av 
grundavgift villa med 15 kr inkl moms samt höjning av hämtningsavgift villa fyrfack 39 
tömningar med 7 kr inkl moms. 

För att kompensera för ökade tömningskostnader i Suezentreprenaden (en ökning som 
kommer av avtalad prisreglering enligt index) föreslås för Lessebo, Växjö och Tingsryds 
kommuner en höjning av hämtningsavgifter motsvarande indexhöjning om 7 %. 

För vanligaste villataxan förändras avgifterna totalt sett enligt nedan: 

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

FNI-taxa 2021 (2 st 370 
l kärl 26 + 13 
tömningar per år) 

Älmhult 3013 2800 

Markaryd 2818 2830 

Lessebo 2717 2780 

Växjö 2535 2590 

Tingsryd 2697 2760 

Utökade möjligheter FNI-taxor 
Utökade möjligheter i fyrfackstaxan föreslås för samtliga kommuner enligt följande: 

-Helårsabonnemang med 26 tömningar per år av kärl 2 

- Veckotömning sommartid för kärl 1 

-Möjlighet att utöka fritidsabonnemang för fyrfack med tömning med halverad 
frekvens övriga året. Motsvarande abonnemangsform erbjuds sedan tidigare för 
fritidshusen i Markaryd och Älmhults kommuner. 

Övriga förändringar i taxeförslaget: 
Justering av några hämtningsavgifter osorterat för verksamheter (ökning ca 10 %) för 
verksamheter för att styra mer mot att verksamhetskund ska välja matavfallsinsamling 

Höjning av taxa för markbehållare i Växjö så att kostnadstäckning uppnås 

Evenemangstaxa – fasta priser för evenemang föreslås för samtliga kommuner 

Text om att SSAM styrelse och / eller VD ska kunna besluta om nya taxor under löpande år 

Reduktion för långt avstånd till sopkärlet föreslås försvinna från Tingsryds taxa, för att 
likställa denna taxa med övriga kommuners taxor. 

Förtydligande för samtliga kommuner ang hur grundavgifter debiteras, bla avseende 
bostadsrättsföreningar 

Jessica Cedervall Per Gunnarsson 
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VD Verksamhetsutvecklare 

Bilagor 

- Förslag till renhållningstaxa år 2021 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults 
kommuner 

- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner 
2021 Bilaga A-D 



174

   

   

 
 

   

    

    

    

       
 

   
 

  
         
            

 
        

             
 

        
             

 
        

            
          

 
          

                 
     

 
         

               
           

        
 

           
      

 
       

              
  

 
         

            
 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(5) 

Kommunstyrelsen 

§ 250 Budget och verksamhetsplan 2021 plan
2022-2023 
Ärendenummer KS 2020/55 

Kommunstyrelsens beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 2021, 
plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva beslut 2020-06-22 KS 
2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS 2018/136 § 88 motsvarande anslag till 
tekniska nämnden om 302,5 mkr avseende Paradiset, projekt 17481 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden ett anslag om 
252,5 mkr fördelat 20 mkr år 2020, 175 mkr år 2021 samt 57,5 mkr år 2022 för 
att uppföra Paradiset, projekt 17481. 

Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att påbörja 
upphandling av Skola 7 - 9 Linné etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 
klassrum samt Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till 
kommunfullmäktige om budgetbehov och tilldelning av anslag. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 335 miljoner 
kronor till 1 549 miljoner kronor. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och 
verksamhetsplan för år 2021, plan 2022 - 2023 enligt framlagt förslag från C, M 
och KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer till 
nämnderna för år 2021 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 2(5) 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa indikatorer till nämnderna för 
år 2020 enligt framlagt förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor 
för år 2021. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta använda resultatutjämningsreserv 
(RUR) enligt liggande förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och landsting, till 1,25% för år 2021. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och avgifter 
enligt framlagt förslag från nämnderna. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av 
god ekonomisk hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och 
KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen 

- att utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att 
långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska utrymmet 
motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag. 

- att initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn 
till de resurser som finns tillgängliga. 

- att utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med 
syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn. 

Avstår 
Börje Tranvik (-) avstår från att delta i beslut. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 145 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 3(5) 

Kommunstyrelsen 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet, 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12 

 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet 
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031 

 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032 

 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032 

 Bilaga Taxor och Avgifter 2021 

 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021 
daterad 2020-09-28 

 Budget i balans utan skattehöjning, Liberalerna 2020-10-21 

 Budgetförslag "Budget 20201, plan 2022–2023", Liberalerna 

 Budget 2021 för Älmhults kommun, Socialdemokraterna 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M), Thomas Harrysson (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
Socialdemokraternas förslag till budget. 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Bo Bergsjö (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
Liberalernas förslag till budget. 
Beslutsgång
Proposition 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjö 
(L) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarre (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 4(5) 

Kommunstyrelsen 

Votering begärd 
Huvudförslag är kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Motförslag ska utses. 
Proposition 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan utse Bo Bergsjös (L) yrkande som 
motförslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan utse Eva Ballovarres (S) yrkande 
som motförslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen utsett Eva Ballovarres (S) yrkande som 
motförslag. 
Proposition 3 
Ordförande redogör följande: 
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Thomas Harrysson (C) X 

Dan Blixt (M) X 

Bo Bergsjö (L) X 

Gun-Britt Cedergren (KD) X 

Eva Ballovarre (S) X 

Ann Johansson (S) X 

Lars Ingvert (S) X 

Stefan Jönsson (S) X 

Börje Tranvik (-) X 

Yvonne Jonsson (C) X 

Sonja Emilsson (M) X 

Resultat 5 4 2 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 5(5) 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Ekonomi- och kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 145 Budget och verksamhetsplan 2021 plan
2022-2023 
Ärendenummer KS 2020/55 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 2021, 
plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva beslut 2020-06-22 KS 
2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS 2018/136 § 88 motsvarande anslag till 
tekniska nämnden om 302,5 mkr avseende Paradiset, projekt 17481 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden ett anslag om 
252,5 mkr fördelat 20 mkr år 2020, 175 mkr år 2021 samt 57,5 mkr år 2022 för 
att uppföra Paradiset, projekt 17481. 

Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att påbörja 
upphandling av Skola 7 - 9 Linné etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 
klassrum samt Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till 
kommunfullmäktige om budgetbehov och tilldelning av anslag. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 335 miljoner 
kronor till 1 549 miljoner kronor. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och 
verksamhetsplan för år 2021, plan 2022 - 2023 enligt framlagt förslag från C, M 
och KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer till 
nämnderna för år 2021 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa indikatorer till nämnderna för 
år 2020 enligt framlagt förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor 
för år 2021. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta använda resultatutjämningsreserv 
(RUR) enligt liggande förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och landsting, till 1,25% för år 2021. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och avgifter 
enligt framlagt förslag från nämnderna. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av 
god ekonomisk hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och 
KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen 

- att utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att 
långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska utrymmet 
motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag. 

- att initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn 
till de resurser som finns tillgängliga. 

- att utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med 
syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet, 

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet 
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

 Bilaga Lokalresursplan 2021–2031 

 Bilaga Investeringsbudget 2021–2032 

 Bilaga Exploateringsbudget 2021–2032 

 Bilaga Taxor och Avgifter 2021 

 Presidieskrivelse om förslag till budget för kommunrevisionen år 2021 
daterad 2020-09-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i 
enlighet med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna återkommer med budgetförslag till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Ekonomi- och kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
 

 
 

 
 

       
   

 
   

           
       

 

 
 

 
 

     
        

           
      

 

 
           

       
          

         
        

         
   

          

         

            
   

            
          

           
               

   

Tjänsteskrivelse 

182

2020-10-12 1(3) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 
Ärendenummer KS 2020/55 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med Centerpartiet, 

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget daterad 2020-10-12 

 Budgetförslag ”Budget 2021, plan 2022 – 2023” upprättat av Centerpartiet 
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

Ärendeberedning 
Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för 
revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast 
vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november 
månads utgång. 

 Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

 I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. 

 Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 
ska anges. 

 Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och 
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

 Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. 
I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
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 Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre 
år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag till beslut 
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 2021, 
plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2021, plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva beslut 2020-06-22 KS 
2018/136 § 79 samt 2019-05-27 KS 2018/136 § 88 motsvarande anslag till 
tekniska nämnden om 302,5 mkr avseende Paradiset, projekt 17481 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta tilldela tekniska nämnden ett anslag om 
252,5 mkr fördelat 20 mkr år 2020, 175 mkr år 2021 samt 57,5 mkr år 2022 för 
att uppföra Paradiset, projekt 17481. 
Att uppdra till tekniska nämnden att påbörja upphandling av Skola 7 - 9 Linné 
etapp 1A + 1B, Skola Diö utbyggnad 4 klassrum samt Förskola Norregård 
utbyggnad (om 2 avd) samt återkomma till kommunfullmäktige om budgetbehov 
och tilldelning av anslag. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 335 miljoner 
kronor till 1 549 miljoner kronor. 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftsbudget och 
verksamhetsplan för år 2021, plan 2022 - 2023 enligt framlagt förslag från C, M 
och KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer till 
nämnderna för år 2021 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa indikatorer till nämnderna för 
år 2020 enligt framlagt förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 20,96 kronor 
för år 2021. 
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Att föreslå Kommunfullmäktige besluta använda resultatutjämningsreserv 
(RUR) enligt liggande förslag från C, M och KD 

Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och landsting, till 1,25% för år 2021. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och avgifter 
enligt framlagt förslag från nämnderna. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av 
god ekonomisk hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och 
KD. 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen 
- att utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte att 

långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska utrymmet 
motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag. 

- att initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med hänsyn till 
de resurser som finns tillgängliga. 

- att utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet med 
syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Ekonomi- och kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Samtliga nämnder 
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Budget 2021 Centerpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna 

Inledning 
Älmhults kommuns ekonomi påverkas starkt av växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19-
pandemin. Vår analys är att det finns ett stort behov av att få kontroll över 
kostnadsökningarna och för detta är hårdare prioritering av kommunens investeringar och 
förbättringar av arbetssätt nödvändiga åtgärder. Vi kommer att bli tvungna att fatta 
obekväma men nödvändiga beslut för att använda de resurser vi har på bästa sätt. 
Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha kontroll över ekonomin, växa 
hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun. 

Växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19 
Älmhults kommun är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter men samtidigt också 
stora utmaningar. 

Befolkningstillväxten har inneburit att vi blivit fler i kommunen. Befolkningstalet har ökat 
varje år sedan 2006 och de senaste 8 åren har vi ökat med ca 2000 invånare. Det skapar 
också utmaningar då behoven ökar i vård, skola och omsorg. Likaså förväntningar på 
kommunens åtaganden med fler bostäder, fritidsaktiviteter och gröna områden. Kort sagt – 
växtvärk. 

Investeringarna har skjutit i höjden under dessa 8 år, med ökad låneskuld som effekt. Från 
en låneskuld 2011 på 190 miljoner till 1. 1 miljard 2019. 

2020 har inneburit att vi gått in i en lågkonjunktur med försämrade skatteintäkter, ökade 
kostnader kopplat till ökad arbetslöshet och en osäkerhet inför framtiden. 

Covid-19 har påverkat oss i stor utsträckning under 2020 och det kommer sannolikt att 
påverka även 2021, såväl i verksamheterna som ekonomiskt. 

ha kontroll över ekonomin. Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha 
kontroll över ekonomin, växa hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun. 

Ekonomiska läget 

förändrats löpande under året. En lågkonjunktur är alltid svårplanerad men 
konjunktursvängningen kom mycket snabbt och oväntat p g a pandemin. Till skillnad från 

de ekonomiska utmaningarna p g a växtvärk och eftersläpningar i ekonomin ska hanteras. 

Det innebär att vi som växande kommun måste arbeta med att fortsätta växa men samtidigt 

År 2020 har varit ett mycket märkligt år. Prognoserna under året har varit mycket osäkra och 

den ekonomiska krisen 2008-2009 har denna kris direkt påverkat vår verksamhet i hög grad. 
Omställning till andra former för undervisning, hantering av ökad sjukfrånvaro och inte minst 
direkt påverkan i omsorg/äldreomsorg har satt organisationen på prov. Detta samtidigt som 
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Läget inför 2021 innebär att det fortfarande är en oklar situation med effekterna av 
pandemin. 

För C, M och KD är det viktigt att ha en kostnadsutveckling i verksamheten som går i takt 
med vilka intäkter man har och vilken målsättning som finns. 

Glädjande nog kan vi se att vi under 2020 har brutit en uppåtgående trend med ökande 
kostnadsutveckling i förhållande till intäkterna. Från tidigare 11% ökning av 
nettokostnaderna till (i senaste prognosen) 8,3%. Men mer återstår att göra. 

Långsiktiga strukturella förändringar och resultatutjämningsreserv 
Med tanke på det ekonomiska läget och Älmhults kommuns utmaningar finns ett behov av 
att hitta långsiktiga lösningar och strukturella förändringar i kommunens verksamhet för att
få en ekonomi i balans. En ekonomi som också klarar tillväxt och investeringar. Älmhults 

enkelt” och en viktig del är uppstarten av ett servicecenter (se nedan). 

De strukturella förändringarna är delvis påbörjade genom åtgärdsprogram som antagits i 
framförallt Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det blir fortsatt viktigt att följa 
effekterna av åtgärdsprogrammen. Andra exempel på påbörjat arbete för strukturella 
förändringar är beslutet om att starta Servicecenter för att ge snabbare och effektivare 
service till invånare och företagare. Servicecenter gör det också möjligt att ställa om 
arbetssätt för att t ex använda fler e-tjänster, effektivisera information, rådgivning och 
service till kommuninvånare, företagare och besökare. 

En viktig arbetsmetod är igångsatt genom att Älmhults kommun nu, via politiska beslut om 
styrdokument, styr sitt arbete i processer. På så vis används resurserna bättre och vi 
undviker stuprör i organisationen. 

Men det kommer att kräva mer omställningar för att få en kommunorganisation på plats 
som är rustad för framtidens tuffare krav. 

Några exempel är att utöka användningen av IT i den kommunala verksamheten (både som 
e-tjänster eller motsvarande men även direkt i verksamheten som stöd inom t ex 
biståndsbedömning, äldreomsorg). 

Vi behöver också se över våra arbetssätt och metoder. Vi vill uppmuntra till nytänkande i 
organisationen och uppmuntra mer intraprenader och självstyrande grupper. Vi tror att de 
bästa och effektivaste lösningarna ofta finns hos de som bäst kan verksamheten. 

Vi har också anlitat SKR:s analysgrupp för externt stöd i arbetet. Rapporten förväntas vara 
klar i början på 2021. 

och exploatering samt lokalresursbehov. I budgeten för 2021 antas för första gången 
strukturerade dokument som ger bra beslutsunderlag för väl övervägda beslut. Till 

kommuns näringsliv fortsätter att växa och det finns fortsatt behov av bostadsbyggande och 
arbete kring attraktivitet för att matcha näringslivets behov av kompetensförsörjning. Vi har 
under mandatperioden påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra servicen och dialogen 
med näringslivet för att ge företagen möjlighet att utvecklas. Satsningen heter ”Förenkla helt 

Arbete har också genomförts för att skapa ordning, reda och struktur i stora beslut om mark-
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liknande sätt. 

För att skapa förutsättningar för denna långsiktiga kursändring och strukturförändringar 
kommer vi därför att använda tidigare avsatta överskott i den s k Resultatutjämnings-
reserven (RUR) under 2021 och 2022. 

Resultatutjämningsreserv finns reglerat i Kommunlagen 11 kap 14§ och får användas för att
utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Enligt Älmhults kommuns riktlinjer för 
Resultatutjämningsreserven (kommunfullmäktige 2018-12-17 §270) får medel endast 

är lägre än genomsnittet de senaste 10 åren, vilket är fallet inför budget 2021. 

Beslut om att använda medel från RUR ska fattas i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut. 

C, M och KDs föreslår Kommunfullmäktige besluta att resultatutjämningsreserv ska 
disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år 2022 under förutsättning att 
lågkonjunktur kvarstår enligt kommunens policy ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. 
Det innebär att resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och 
max 13 366 tkr år 2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023 
kommer kommunen återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr. 

Lokalresursplan 
Det har under en längre tid funnits behov av en bättre struktur för planeringen av framtida 

arbetssätt som en plan för kommunens egna lokalbehov. 

Dokumentet ska nu för första gången fastställas i samband med budget 2021 men 
dokumentet kommer sedan att uppdateras årligen. Under kommande arbete med 
lokalresursplanen kommer nämnderna att involveras i högre grad, i enlighet med det 
föreslagna arbetssättet, när man ska definiera framtida lokalbehov. 

lösningar. Lokalresursplanen skapar långsiktighet, kontroll över användning av befintliga 
lokaler och god framförhållning vid planering av ev nyproduktion av lokaler. 

Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av lokalbehovet men det som blir 
formellt beslutat i anslutning till budgeten gäller för 2021, med plan för kommande år. 
Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövar och omprövar 
ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden. En sådan 
omprövning kommer att ske årligen, i samband med budget. 

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Lokalresursplanen. 

Mark-och exploateringsbudget 
Även när det gäller mark-och exploateringsbudgeten har det funnits behov av en förbättrad 
struktur för planering och framtagande av kalkyler kopplat till mark-och exploatering. Med 

nästkommande års budget ska även processen kring investeringar ses över och förbättras på 

disponeras under lågkonjunktur, vilket definieras som att skatteunderlagsutvecklingen i riket 

lokalbehov. Det har under 2020 pågått ett intensivt arbete för att ta fram såväl ett förslag till 

Med den nya lokalresursplanen skapas en bättre framförhållning, där vi kan undvika ad-hoc-
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den föreslagna exploateringsbudgeten och redovisning av planerade projekt skapas en 
betydligt bättre förutsättning för politiken att kunna besluta och följa upp projekten. 

Den tydliga ambitionen är att vi ska ha en god beredskap för de intressenter som vill bygga i
Älmhult och att se till att verksamheten minst går +/-0 totalt. 

Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av mark-och 
exploateringsverksamheten men det som blir formellt beslutat i anslutning till budgeten 
gäller för 2021 med plan för kommande år. Långsiktig planering kräver också att politiken 
ständigt prövar och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och 
förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med 
budget. 

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Mark-och exploateringsbudgeten. 

Investeringsbudget 
Investeringsbehovet är även under 2021 omfattande, främst med tanke på den pågående 
byggnationen av ny grundskola. 

ge förbättrat underlag för politiken att kunna göra prioriteringar. Den nuvarande 
investeringstakten (med ökande lån som effekt) är problematiskt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det kommer att krävas hårda prioriteringar av investeringar för att vi inte ska 
lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer. 

C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas i enlighet med förslaget. 

C, M och KD föreslår vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en förbättrad 
process kring investeringsbudgeten, i syfte att långsiktigt anpassa investeringstakten till det 
ekonomiska utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag. 

Att vara en attraktiv kommun och växa hållbart 

har under många år arbetat för att få fler att vilja flytta till kommunen och att de som redan 
bor här ska vara stolta över sin kommun. Det handlar om allt från bostäder, arbetstillfällen 
till en attraktiv fritid och nära till naturen. Allt detta kan vi erbjuda. 

Det vill vi även i fortsättningen, tillsammans med kommuninvånarna, fortsätta att utveckla. 
Men vi ser samtidigt att en alltför snabb tillväxt gör att vi drabbas av växtvärk. Det påverkar 
ekonomin (genom ökat behov i verksamheterna och av investeringar) men också våra 
möjligheter att vara den attraktiva kommunen om det sker för snabbt. 

Samtidigt vill vi gärna fånga det intresse som t ex finns från externa aktörer att bygga 
bostäder i kommunen – men vi behöver växa hållbart. 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Det finns ett behov av att skapa mer ordning och reda även kring investeringsbesluten för att 

Kommunen är en fantastisk plats att bo och verka i! Vi vill gärna att fler ska upptäcka det och 

Eller som Gro Harlem Brundtland uttrycker det i Brundtlandrapporten ”Hållbar utveckling är 
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C, M och KD ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att initiera arbetet med en planering för 
en hållbar tillväxt, med hänsyn till de resurser som finns tillgängliga. 

Att växa socialt hållbart 
I takt med att samhället förändras och att kommunen växer kraftigt ökar också behovet av 
en socialt hållbar tillväxt. Hur kan vi se till att barn får en trygg uppväxt i Älmhult, där barnen 
får goda förutsättningar i förskolan/skolan/fritids och möjligheter till ett arbete efter 
studierna? Hur ser vi till att familjerna får goda förutsättningar till inkomst och kan skapa 
trygga familjesituationer för barnen? Hur skapar vi ett samhälle som känns välkomnande och 
tryggt i den offentliga miljön? Hur undanröjer vi grogrund för brott och kriminalitet? 

Kort sagt – hur skapar vi ett gott och tryggt samhälle? 

Vi vet att det inom kommunen pågår ett antal olika insatser för att skapa trygghet och 
förutsättningar för människor att bli självförsörjande men vi ser också behovet av 
övergripande samordning och ytterligare förbättrad dialog med externa intressenter, som t 
ex polis, civilsamhället. 

C, M och KD ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta modell för samordning av arbetet 
kring social hållbarhet med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn. 

Budgetbeslut 
Nämnderna tillförs, utöver lönerevision, följande summa inför budget 2021 

Belopp i tkr Nämnderna 
tillförs 

Varav 
Omföring 
Politisk 
verksamhet 

Nämndernas 
ramar 2021 

Politisk verksamhet -5 609 -5 609 0 
Kommunfullmäktige 861 861 1 925 
Revisionen 819 819 819 
Valnämnden 0 0 20 
Kommunstyrelsen 3 741 3 929 59 950 
Teknisk nämnd 2 700 0 80 578 
Gemensam 
överförmyndarnämnd 550 0 2 115 
Miljö- och byggnämnd 1 376 0 11 900 
Kultur- och fritidsnämnd 88 0 40 300 
Utbildningsnämnd 22 144 0 506 000 
Socialnämnd 15 752 0 362 000 
Gemensam nämnd familjerätt 198 0 1 405 
Ofördelad lönekompensation* 23 000 0 0 
Tillskott 65 620 0 1 067 012 

*Till detta kommer 27 mkr för lönerevision som ännu inte är fördelat 2020 p g a av försenad 
avtalsrörelse. 
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Budget 2020 plan 2021 - 2022 
Omvärld 
En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i Sverige. 
Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den makroekonomiska prognosen, 
statens budget eller de offentliga finanserna i stort. Allt detta sammantaget innebär just nu 
en mycket stor prognososäkerhet. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett 
scenario med mycket stor prognososäkerhet. För Älmhults kommuns del kommer det att 
påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller finansiering av verksamhet 
och vad gäller uppdraget i stort med de utmaningar som följer. 

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge. Skälet till detta är att det 
demografiska trycket nu är högt. Nationellt ökar barn, unga och äldre snabbare än gruppen 
som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 gick in i en lågkonjunktur. 
Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på 
dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. 

För att klara större verksamhetsvolymer med resurser som ökar långsammare än 
verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten försämras krävs att kommunerna arbetar med 
effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta 
långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som 
ny teknik och digitalisering möjliggör. 

För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande 
teknologier påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas 
förväntningar på välfärdsleveranser, måste också organisationers förmåga att balansera 
effektivitet och innovation stärkas. 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults 
kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det vara möjligt åren 2020– 
2023. 

Ekonomiska förutsättningar i Älmhults kommun 

Befolkningsprognos 

2021 plan 2021 - 2022. Nedan prognos visar på en befolkning om 18 066 personer år 2020. 
Samma prognos visar även att Älmhults kommun år 2021 ska ha en befolkning om 18 432 
personer. Älmhults kommun är en kommun i stark tillväxt! 

Kommunens befolkningsprognos använd som underlag för planering av verksamhet, budget 
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Källa. Statisticon Tabell 1A 

Skatteprognos 
Skatteprognosen (skatter och generella statsbidrag) i budget 2021 plan 2022 - 2023, utgår 
ifrån 1,4 % befolkningsökning utifrån SCB:s faktiska befolkningsprognos per november 20191. 
Det innebär att befolkningen i Älmhults kommun ska vara 17 883 invånare per den 1 
november 2020. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1/11 - 2020 är 
den befolkning som ligger till grund för skatteprognos år 2021. 

Skattesatsen är oförändrat 20,96 procent. 

Finansiering 
Lån 
Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår per 2020-08-20 till 1 160 mkr. Om räntan skulle gå 
upp med 1% motsvarar det ca 12 mkr/år i räntor för befintliga lån. 

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2021 beräknas till 1,25 procent. Den är 
förändrad jämfört med internräntan år 2020. Den föreslagna internräntan bygger på 
kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 2020 i Älmhults kommun var 1,5 
procent. Med liggande investerings- och exploateringsbudget behöver låneramen utökas 
från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet2 ange finansiella mål för ekonomin 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning 
och i delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning3. Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att 
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av 
investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning 
och förmögenhet ska beslutas och utgöra ett strategiskt underlag i budgetdialogen. 

1 Den 1/11 - 2019 uppgick invånarantalet i Älmhult till 17 643 invånare enligt SCB. Med 1,4% ökning blir 
befolkningen 17 883 
2 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 § 
3 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125 



           
        

   
           

              
           

            
  

          
   

     

       

      

     
    

 
            

            
             

         
                

              
        

 

 
 

            
               

  

    
     

      

 
 
  

   
  

 

Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet 
negativt måste det regleras inom tre år. 

Resultatutjämningsreserv - RUR 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults 
kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning skulle det vara möjligt åren 
2020–2023. 

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i 
procent per år 

2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,8 3,7 

Årlig ökning 1,3 3,3 3,5 3,6 

Differens -2,8 –0,6 –0,3 –0,1 
Källa: Skatteverket och SKR. 

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med 
bokslut. I liggande budget anförs behov av strukturella förändringar som skäl att disponera 
resultatutjämningsreserven under år 2021 och 2022. Det innebär att 
resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år 
2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023 kommer kommunen 
återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr. 

Älmhults kommun har avsatt 36,2 mkr i resultatutjämningsreserv år 2020. Avsättningen till 
RUR har skett under år då kommunens bokslut har visat på ett överskott, överstigande minst 
2%. 

Procent och miljoner k ronor (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Resultatmål i % av skatter och statsbidrag 1,5 0,4 -0,97 -1,15 0,62 
Skatteintäkter -850,8 -852,4 -869,9 -898,5 -938,4 
Generella statsbidrag -177,1 -227,0 -261,8 -260,1 -250,3 
Årets Resultat 10,1 4,3 11,0 13,4 -7,3 
Avsatt till RUR 36,2 36,2 36,2 25,2 11,9 
Årets avsättning till RUR 0 0 0,0 0,0 0,0 
Ianspråktagande av RUR 0 0 -11,0 -13,4 0,0 
Balanskravsresultat 5,8 4,3 0 0 -7,3 
Summa RUR 36,2 36,2 36,2 25,2 11,9 

194



              
             

             

          
             

               
            

   

           
             

            
              

        
             

   
             

 
 

           

          

          
 

             
  

             
             
             

   
 

   
           

                 
            

           
            

              
          

 
      
     
          
    

RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att 
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i 
årsredovisningen. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda för att få använda RUR: 
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1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga 
utfallet för de senaste 10 åren, vilket inträffar 2020 till och med 2023. 

2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Klarar kommunen balanskravet, ska RUR 
inte användas. 

Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning år 2021 - 2023. 
 Resultatet ska uppgå till minst -0,1 % av skatteintäkter, generella bidrag och 

utjämning år 2021, -1,15 % år 2022 och 0,62 % år 2023 
 Nettoinvesteringar skall vara högst 23,7 % i förhållande till skatter och statsbidrag år 

2021, 17,6% år 2022 och 11,4% år 2023 
 Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 22,7% år 2021, 29,6% år 2022 och 

65,4% år 2023 
 Soliditeten ska senast 2023 uppgå till minst 18 % inklusive pensionsåtagandet 

Känslighetsanalys 
1 kronas förändring i skattesats4 +/- 41,6 mkr 

Förändrat invånarantal med 10 personer5 +/- 0,6 mkr 

Ränteförändring med 1 %-enhet6 +/- 13,3 mkr 

PO-pålägget följer SKR:s beräkningar och uppgår år 2021 till 40,15 procent totalt för 
kommuner. 
Medel avsatt för lönerevision motsvarar den kompensation som ska gå ut till nämnderna 
inklusive PO-pålägg. De poster som hanteras i budget är beräknade utifrån SKR:s prognos7 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,2% för 2021 för månadslön, ob-tillägg, 
jour och beredskap. 

Taxor och avgifter 
Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige 
för beslut. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom 
socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa 
avgiftsuttag till gagn för den enskilda. Det innebär att kommuner har rätt att generellt 
debitera självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser. 

4 SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32. 
5 SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32. 
6 1% ökning på totala lånetaket om 1 332 tkr 
7 SKR:s löpande prisindex 



 
        

  
        

             
                

        
        

         
        

 
      

 

 
 

             
     

 
         

           
           

    
           

             
             

     

           
           

          
             

             
          

Älmhults kommuns system för ledning och styrning -
Resultatstyrning 
Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål 
som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin 
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna 
kostnader. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Ledningsprocesserna 
styr och koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar 
utförandet av huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. Kommunfullmäktige 
beslutar vision, huvudprocesser och resultatmål till nämnderna. 

Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer 

Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en 
gemensam färdriktning för hela kommunen. 

Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som 
riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom 
resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från 
Älmhults kommuns vision. 
Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse 
eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och 
ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att 
styra huvudprocesserna mot resultatmålet. 

Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisningen. Vid 
delårsrapport 1 och delårsrapport 2 följs resultatmålen upp genom ”Resultatmålet är 
uppfyllt”, ”Resultatmålet bedöms uppfyllas under året”, eller ”Resultatmålet bedöms inte 
uppfyllas under året”. Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar 
att inte uppnås ska nämnd eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för 
resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd 
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eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter, det vill säga ett nytt sätt att styra 
huvudprocesserna, för att nå resultatmålet. Vid årsredovisningen följs resultatmålen upp 
genom att ”Resultatmålet är uppfyllt” eller ”Resultatmålet är inte uppfyllt”. Resultatmålet 
ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina 
huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. 
Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med årsbokslutet. 
Resultatmålen mäts genom indikatorer. För att ett resultatmål ska anses uppfyllt ska 
samtliga indikatorer påvisa en förbättring mot föregående år. 
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Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator 

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

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

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

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

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

I Älmhults kommun ökar andelen SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. 
självförsörjande hushåll för varje år (Kolada N00919) Arbetslöshet 16-24 år, 

andel (%) av bef. (Kolada N00929) 
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år 

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

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

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

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

SN, UN, 
KoF, TN 

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

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

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

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

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

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 

Antalet boklån per invånare SCB befolkningsstatistik. 

I Älmhults kommun är det enkelt och KFN, KS, Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking 
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill MoB, TN (Kolada U40402) 
starta företag eller utveckla ditt företag. Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

(U07451) 
Antalet nystartade företag ska öka 
(nyföretagarcentrum) 

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

MBN, 
TN, KS 

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

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

KS, UN, 
SN, TN, 
MBN, 
KFN, 
ÖF, GN 

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



 
 

           
        

        

        
        

          
    

          
          

          
            

    

 
    

            
           

             
          

               
             

         
           

            
           

      

 

Lokalresursplan 
Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att 
samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. 
Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). 

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas 
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade 
åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med 
delredovisningar per verksamhetsområde. 

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen är 
den befolkningsprognos som tas fram varje år. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar 
respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med tekniska förvaltningen sin del av 
lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar senast under april månad och utgör 
underlag för budgetarbetet. 

Investeringsbudget 2021 - 2032 
Investeringsbudget för 2021 uppgår till 268,7 mkr. Älmhults kommun har beslutat att 
självfinansieringsgraden för investeringar ska vara 22,7 % år 2021. Med självfinansiering 
menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. Det som inte kan 
finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom lån eller 
annan finansiering. Kommunen behöver utöka sitt lånetak från 1 332 mkr till 1 549 mkr 
under år 2021 för att klara av finansieringen av nya investeringar och exploateringar. 

Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över 5 mkr. Budgetavvikelser för 
investerings- och exploateringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige så fort de är kända 
och om den prognostiserade avvikelsen motsvarar 3 procent. Detta gäller endast 
investeringsprojekt med projektbudget över 2 mkr. 
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Investeringbehov 2021-2032, tkr 

Investeringbehov, tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Kommunfullmäktige* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Revisionen* 0 
Valnämnden* 0 
Överförmyndarnämnd 0 
Kommunstyrelsen 1 700 900 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 
varav anslag 1 400 600 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 
Teknisk nämnd, skattekollektivet 210 125 109 750 56 555 53 410 69 410 22 200 16 600 11 500 9 800 12 765 12 765 12 765 597 645 
varav anslag 185 125 78 650 10 495 11 510 24 810 10 500 4 700 300 300 3 500 3 500 3 500 336 890 
Utbildningsnämnd 5 750 28 750 9 300 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 81 800 
varav anslag 1 300 24 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 800 
Socialnämnd 4 370 4 244 8 010 8 059 7 882 4 594 5 155 5 139 8 533 9 201 4 974 4 974 75 135 
varav anslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gemensam nämnd för familjerätt 0 
Kultur- och fritidsnämnd 1 500 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 750 
varav anslag 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 

Miljö- och byggnämnd 250 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 250 
varav anslag 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 
summa skattekollektivet 223 695 146 394 77 465 67 669 83 542 32 994 28 005 22 839 24 583 28 166 23 989 23 939 783 280 
Teknisk nämnd, taxekollektivet 45 000 58 000 58 000 25 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 410 800 
varav anslag 24 000 37 000 37 000 500 500 500 0 0 0 5 000 0 0 104 500 
summa taxekollektivet 45 000 58 000 58 000 25 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 410 800 
Summa investeringar totalt 268 695 204 394 135 465 92 669 109 142 59 294 54 405 49 839 52 383 61 666 53 089 53 039 1 194 080 

Exploateringsbudget 2020 - 2031 
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I 
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar mm. 

I nedan tabeller framgår utgifter och inkomster med anledning av exploateringar fördelat 
mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras 
av skattekollektivet till den del de inte täcks av exploateringsinkomster, medan delarna som 
avser avgiftskollektiv ska finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att 
investeringsutgifter med anledning av exploateringsverksamhet netto (taxekollektiv) inom 
VA-verksamheten för perioden 2021 – 2032 ska finansieras genom taxor, motsvarande 72,7 
mkr. Investeringarna ska skrivas av över investeringarnas livslängd och kommer att påverka 
driftskostnaden för VA-verksamheten. 

I den budget för exploateringsverksamhet som framgår nedan och som finansieras genom 
exploateringsinkomster ingår även de investeringar som skattekollektivet ska äga kvar efter 
markförsäljning (kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden mm). 
Anledningen till att de presenteras i samma tabell är för att tydliggöra att inkomsterna även 
ska täcka de investeringar som uppstår med anledning av exploateringsverksamheten. 
Reavinsterna som uppstår genom exploateringarna kan användas till att finansiera 
kommunens investeringsbehov. Totalt kommer exploateringsnettot inom skattekollektivet 
för perioden 2021 – 2032 blir 66,9 mkr som kommer kommunen tillgodo. 



SAMMANSTÄLLNING (KS och TN) 

Skattekollektiv År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Inkoms t -46 505 -56 887 -58 910 -59 223 -61 350 -70 101 -80 088 -46 525 -31 525 -37 875 -12 638 -3 925 -565 552 
Utgi ft 38 835 41 535 51 375 78 667 73 110 49 207 78 453 36 830 26 860 21 875 0 1 877 498 624 
Netto -7 670 -15 352 -7 535 19 444 11 760 -20 894 -1 635 -9 695 -4 665 -16 000 -12 638 -2 048 -66 928 

Taxekollektiv (VA) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Inkoms t 0 -11 662 -21 437 -14 574 -20 066 -12 348 -16 241 -12 575 -9 435 -5 818 -4 767 -1 928 -130 851 
Utgi ft 16 536 29 929 15 000 25 360 30 224 29 500 29 674 6 972 10 724 8 900 0 750 203 569 
Netto 16 536 18 267 -6 437 10 786 10 158 17 152 13 433 -5 603 1 289 3 082 -4 767 -1 178 72 718 

TOTALT NETTO 8 866 2 915 -13 972 30 230 21 918 -3 742 11 798 -15 298 -3 376 -12 918 -17 405 -3 226 5 790 

201

 
  

   

            
 

             
            
             

             
 

            
           
             

              



      

 
 

 

 

 

 

 

     
  

   

 
   

    
    

     
     

   
   

      
      

  
   

    
    
   
  

            
            

        
         
       
        
        

        
    

    
   

   
     

       

   
     
    
    

   
 

           
    

Driftsbudget 2021, plan 2021 - 2022 
Belopp i tkr BUDGET 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 
Politisk verksamhet 0 0 0 
Kommunfullmäktige 1 925 1 925 1 925 
Revisionen 819 819 819 
Valnämnden 20 20 20 
Kommunstyrelsen 59 950 59 950 59 950 
Teknisk nämnd 80 578 80 578 80 578 
Gemensam överförmyndarnämnd 2 115 2 115 2 115 
Miljö- och byggnämnd 11 900 11 900 11 900 
Kultur- och fritidsnämnd 40 300 40 300 40 300 
Utbildningsnämnd 506 000 506 000 506 000 
Socialnämnd 362 000 362 000 362 000 
Gemensam nämnd familjerätt 1 405 1 405 1 405 

1 067 012 1 067 012 1 067 012 
Under kommunstyrelsen ("finansen") 
Pensionsåtaganden 31 857 32 896 33 999 
Löneökningar 2020 27 000 27 000 27 000 
Löneökningar 2021 23 000 29 000 29 000 
Löneökningar 2022 - 22 000 28 000 
Löneökningar 2023 - - 22 000 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset ti l l UN från och med 2021 15 000 15 000 15 000 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset ti l l UN från och med 2021 -15 000 -15 000 -15 000 
Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset 0 5 058 12 142 
Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B 0 4 287 7 878 
Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 257 615 561 
Lokalresursplan XXXX - Skola Til lfäll ig modulskola (Elmeskolan) 11 540 11 127 0 
Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) 0 351 842 
KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020) 750 0 0 
Volymförändringar och satsningar 0 21 871 25 294 
Strukturella förändringar 2022 0 -30 000 -30 000 
Strukturella förändringar 2023 0 0 -20 000 
KS strategiska 750 1 500 1 500 
Avgår intern ränta -27 725 -29 051 -32 111 
Verksamhetens nettokostnad 1 134 441 1 163 666 1 173 117 

Skatteintäkter -869 897 -898 475 -938 374 
Generella statsbidrag, utjämning -261 826 -260 090 -250 334 
finansiella intäkter -3 735 -3 735 -3 735 
finansiella kostnader 12 000 12 000 12 000 
Resultat 10 983 13 366 -7 326 
Befolkningsökning (%) 1,4% 1,0% 1,0% 
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2019 - 17 
643 st) 17 883 18 062 18 242 
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Budget Budget Budget 
2021 2022 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Årets resultat -10 983 -13 366 7 326 

Justeringar för : 
Av- och nedskrivningar 72 003 73 962 81 315 
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 
Gjorda avsättningar 0 0 0 
ianspråktagna avsättningar 0 0 0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 61 020 60 596 88 641 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 0 0 
Ökning/minskning förråd och lager 0 0 0 
Ökning/minskning av exploateringsfastigheter -8 866 -2 915 13 972 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0 0 0 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 52 154 57 681 102 613 
VERKSAMHETEN 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i materiella anläggningstillgångar -268 695 -204 394 -135 465 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS- -268 695 -204 394 -135 465 
VERKSAMHETEN 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 216 541 146 713 32 852 
Minskning av lånfristiga fordringar 0 0 0 
Förändring av övriga långfristiga skulder 0 0 0 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 216 541 146 713 32 852 
VERKSAMHETEN 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0 
Likvida medel från årets början 55 000 55 000 55 000 
Likvida medel vid årets slut 55 000 55 000 55 000 

Belopp i tkr 



      

 

 
 

    

    

    

       

       
    

       

   
   

     
    

       

    

 
    

     
     

     
     

    

        
    

       

   
         

  

Balansbudget 2020, plan 2021 - 2022 

204

Budget Budget Budget 
2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningsstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 1 840 746 1 971 178 2 025 328 
Finansiella anläggningstillgångar 138 091 138 091 138 091 
Summa anläggningstillgångar 1 978 837 2 109 269 2 163 419 

Omsättningstillgångar 
Förråd 125 125 125 
Exploateringsfastigheter 53 914 54 978 41 006 
Fordringar 177 764 177 764 177 764 
Kassa och bank 55 000 55 000 55 000 
Summa omsättningstillgångar 286 803 287 867 273 895 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 265 639 2 397 135 2 437 313 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital 607 760 594 394 601 720 
-därav årets resultat -10 983 -13 366 7 326 
Summa eget kapital 607 760 594 394 601 720 

Avsättningar 
Avsättningar pensioner 11 353 11 353 11 353 
Avsättning sluttäckning deponi 27 080 27 080 27 080 
Summa avsättningar 38 433 38 433 38 433 

Skulder 
Långfristiga skulder 1 411 285 1 557 998 1 590 850 
Kortfristiga skulder 208 162 206 310 206 310 
Summa skulder 1 619 447 1 764 308 1 797 160 

SUMMA EGET KAPITAL, AV-
SÄTTNINGAR O SKULDER 2 265 639 2 397 135 2 437 313 

Belopp i tkr 

Bilagor: 
Lokalresursplan 2020 - 2030 

Investeringsbudget 2021 - 2032 

Exploateringsbudget 2021 – 2032 

Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter 2021 
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1. Om lokalresursplanen 
Detta är den första lokalresursplanen i sitt slag för Älmhults kommun och målet är att 

den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsprocessen. 

1.1 Fokus på kommunnyttan 

Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är att den planeras och 

verkställs med fokus på den gemensamma kommunnyttan. Beslut kring fastigheter och 

lokaler ska utgå från ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för 

kommunen som helhet. 

För att uppnå detta krävs en effektiv lokalförsörjningsprocess där planeringen av 

lokalanvändningen och lokalförsörjningen sker i nära samverkan mellan berörda parter 

och med kommunnyttan i fokus. Därigenom skapas förutsättningar för kommunens 

utveckling genom att undvika felprioriteringar och istället fokusera på att hitta optimala 

fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god 

resurshållning. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de kommunala 

verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler 

vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga 

lokaler i kommunen. 

1.2 Modell lokalresursplanering 

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att 

samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. 

Planeringen utförs på medellång sikt (10 år). 

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas 

planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade 

åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med 

delredovisningar per verksamhetsområde. 

Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och 

pågående lokalförändringar. 

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen 

är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari 

månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i 

samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska 

vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet. 

Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att 

budgeten för kommande år behandlas. 



   

   

 

 

   

 

    

       

 

 

  

    

   

 

 

  

  

 

  

 

 

    

    

 

 

 

 
 

 

   

      

      

    

     

 

2021–2031 

208

202008-24 4(14) 

1.3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp 

lokalförsörjningen och lokalanvändningen. 

I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults 

kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i 

kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor 

som rör upplåtelser och användning av lokaler. 

Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för 

kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska 

på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen 

inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska 

nämndens ansvar för lokalfrågorna. 

Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala 

verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar. 

Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov. 

Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal. 

Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från 

samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till 

lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen 

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021 

Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt 

fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande 

materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror 

av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk 

placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i 

översiktsplanen. 

2 Lokalbestånd och kostnader 

2.1 Lokalbestånd 

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I 

nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens 

bestånd av ägda lokaler omfattade 2019 knappt 121 000 m2 bruksarea (BRA), se figur 1. 

Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2019 

omfattade knappt 2 600 m2 bruksarea (BRA). 



209

   

   

 

 

    

 

 

     

 

  

   

      
    

 

   

        

   

   

 
 

 

2021–2031 

202008-24 5(14) 

Nyttjad lokalyta per verksamhet 2019 
ca 120 739 kvm BRA 

62 107 
kv

m
 

Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA) 
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Externt förhyrda verksamhetslokaler 
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Figur 2. Bild över externt förhyrda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA) 

2.2 Lokalkostnader 

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler 

uppgick till ca 90 miljoner kronor 2019, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för 

de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 2,5 miljoner kronor 2019, se figur 4. 

2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler 

I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2019 fördelat 

per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna. 
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Verksamheternas hyra 2019 
Total årskostnad ca 89 596 563 kr 
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Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 

MoBF 

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler 

I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2019 

fördelat per lokalkategori. 

Kostnad externt förhyrda verksamhetslokaler 
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Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 
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3 Lokalresursplan 2021-2031 

3.1 Förskola 

Förutsättningar 

Vid utgången av år 2019 var populationen i åldersspannet 1-5 år 1 175 barn i 

kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.  

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden 

beräknas uppgå till ca 270 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca 

250 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2031. I genomsnitt innebär det en 

ökning av kapacitetsbehovet om ca 25 platser per år under planeringsperioden. 

Ökningen är inte helt linjär över åren och fram till år 2023 är ökningstakten något 

lägre per år medan åren 2024-2031 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i 

åldersspannet. 

Det är framförallt i centralorten som behoven uppstår. En befolkningsökning om 50 

personer genererar genomsnittligt ett ökat behov av 3 förskoleplatser. 

Generellt ökar fruktsamhetstalen något men även denna effekt är relativt liten i 

absoluta tal mätt. 

En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar 

är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då 

de är såväl kostsamma som svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet 

bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar. 

Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en 

förskola med Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på 

Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults 

kommun. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Den fristående förskolan Kunskapsförskolan kommer att ha byggnaden klar under 

oktober månad 2020 och startar upp verksamheten januari 2021. Kapaciteten 

kommer att uppgå till ca 150 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande 

platser kommer att erbjudas i de västra delarna av centralorten. 

Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att 

”Lyckan” som ligger inne i Haganässkolan då helt kan avvecklas och därigenom 

frigörs behövlig yta till gymnasiet. 

Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut 

och bör ersättas av en permanent utbyggnad om två avdelningar till hösten 2022. 

År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna 

bör placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet som pågår för 

området. Externa aktörer har visat intresse för att bygga och driva förskola på 

Furulund. 

Haga förskola är i behov av renovering alternativt utrangering. Externa aktörer har 

visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga 

förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola. 
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Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de 

västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta 

behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram. 

3.2 Grundskola 

Förutsättningar 

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år 

2019 till 1 776 barn. 

Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 650 barn. 

Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 426 barn i 

Älmhults kommun vid utgången av år 2019. Ungefär 10% av barnen går i friskola, 

vilket innebär att vid utgången av 2019 gick 2 200 barn i den kommunala 

grundskolan. 

Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande; 

F-6 skola i centralorten 862 platser 

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten 290 platser 

Högstadium, Linnéskolan 504 platser 

Internationella skolan ”F-9” 700 platser 

Moduler vid Elmeskolan 350 platser 

Totalt 2 706 platser 

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i 

dagsläget i princip endast Elmeskolans internationella skola som har lokalkapacitet i 

högre omfattning, här finns plats för ytterligare ca 300 barn. Ledig lokalkapacitet för 

att bedriva grundskoleverksamhet utanför centralorten återfinns i Pjätteryd samt 

Ryfors. I dessa båda enheter skulle sammantaget ca 100 barn kunna placeras i F-3 

respektive 4-6 klasser. 

Fram till år 2031 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 635 barn 

och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 410 barn. 

Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I 

dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina 

volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver 

hanteras av de kommunala grundskolorna. 

I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora volymökningen 

av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och ökningen är inte helt 

linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra år en något lägre 

ökningstakt. 

Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större 

flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att 

erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig 

förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråktas för 

verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat 

på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever. 

Linnéskolan föreslås byggas ut med anpassade lokaler för grundsärskolan och 

särskild undervisningsgrupp (Orion). Linnéskolans placering bedöms ha flera 

fördelar då den är centralt placerad. Detta ger en ökad attraktivitet för såväl eleverna 

som personalen på skolan. Även skolskjutsen förenklas genom att hålla samman 

högstadiet till en enhet. Vidare är möjligheterna till en bra integration goda genom en 

samlad enhet. 

Tillbyggnaden bör ske i två etapper, där delar av den första etappen 1 A behöver stå 

klar till höstterminen 2022 och då kunna inrymma 650 elever. Etapp 1 behöver stå 

klar till augusti 2023. Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är 

slutförd år 2026 kommer drygt 900 elever att kunna inrymmas i skolan, detta 

beräknas vara en tillräcklig volym fram till ungefär år 2031. 

Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med 

höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan har flyttat ut i 

moduler på Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra 

Bökhult, Paradiset etapp 3 står klar. 

Då tillskapande av nya bostäder kommer att ske i Diö föreslås att Diö skola byggs ut 

med 4 lektionssalar istället för att placera tillfälliga moduler vid skolan. Detta utifrån 

att en förväntad högre volym av barn och elever stadigvarande kommer att finnas på 

orten till följd av bostadsbyggnationen. Utbyggnaden av Diö skola gör att 

kapacitetsbehoven för såväl grundskola som förskola täcks då verksamheterna till del 

är samlokaliserade. Tillbyggnaden behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen 

2021. 

Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler ett behövas för 

verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av 

Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv. 

Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms 

behöva stå klart runt 2027-2028. För att ha en beredskap föreslås att en planändring 

av området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att 

planeringsförutsättningarna skulle ändras. 

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022 

som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 

2031. 

3.3 Grundsärskola 

Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan. 

Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i 

skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära 

undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga 

kamrater. 
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3.4 Gymnasium/Komvux 

Förutsättningar 

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2019 till 605 

personer. 

Under planeringsperioden fram till år 2031 kommer antalet ungdomar i 

gymnasieålder att öka med ca 420 personer, därtill kommer behov för ca 100 

överåriga elever. 

Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån 

kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av 

kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Haganässkolan kommer att få tillgång till tre nya klassrum årsskiftet 2020/2021. 

Detta möjliggörs tack vare byggtält som nu är på plats. Under 2021 kommer 

modulerna i C-korridoren att avvecklas, men detta kompenseras genom att skolan tar 

över förskolans lokaler och gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid 

halvårsskiftet 2021. 

Haganässkolan bedöms behöva klassrum till ca 300 gymnasieelever från och med 

2024. Tillsammans med näringslivet i Älmhult görs också en satsning på att få YH-

utbildningar till Älmhult. Detta kan också påverka lokalbehovet. 

Detta innebär att en utbyggnad av kommunens gymnasieskola behöver ske och stå 

klar år 2024. Planeringen bör påbörjas under hösten 2020. 

Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet 

kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux 

kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet. 

Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan 

eventuell volymökning kan få implikationer på lokalfrågan men i dagsläget kan 

dessa inte bedömas.  

3.5 Vård- och omsorg 

Idag finns 179 boendeplatser inom äldreomsorgen.  Dessa fördelas på vårdboende 

(100 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (19 platser). 

Under perioden 2020 – 2031 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 527 till 

2 619 (ökning 92 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 021 personer 

till 1 327 (ökning 306 personer). 

Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största 

ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild 

över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram 

till och med år 2025 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år ökar med 17 personer, 

den äldre åldersgruppen ökar med totalt 95 personer. 

Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller 

demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer 

per kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults 

kommun. På de särskilda boendena bor idag 19 stycken i åldern 65 - 79 år och 138 

stycken är 80 år eller äldre. 
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Idag finns 3 548 personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, av dessa bor 

4,36 % på ett särskilt boende. Invånarantalet under prognosperioden kommer i 

åldersgruppen öka med 398 personer till totalt 3 946 personer. Utgår vi från att 

hälsan för Älmhultsborna år 2031 är likvärdig med dagens situation uppgår behovet 

till 26 nya boendeplatser år 2031. 

Förändringar i lokalbeståndet 

I dagsläget finns 160 platser att tillgå som särskilda boendeplatser, som fördelar sig 

på Nicklagården, Almgården, Ekebo och Solgården. En våning med plats för 8 

boende står outnyttjad på Nicklagården. Ser vi på statistiken så kommer denna 

avdelning behöva nyttjas år 2024. Sammantaget gör det att behovet av en 

nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern 

vårdgivare uppstår först år 2027. 

Status på särskilda boenden 

Ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen avseende översyn av 

ändamålsenlighet med utgångpunkt från verksamhetens behov föreligger och arbetas 

med. 

- Nicklagården har under perioden 2021-2025 inga behov av större 

fastighetsreinvesteringar 

- Solgården har under perioden 2021-2023 ett omfattande renoveringsbehov ur 

både fastighets- och verksamhetsbehov, en behovs- och kostnadsanalys 

genomförs under året, för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag. 

- Almgårdens äldre delar är i behov av översyn och det behövs en behovs- och 

kostnadsanalys för att kunna presentera ett tillförlitligt beslutsunderlag. 

- Ekebo har under perioden 2021-2025 inga behov av större 

- fastighetsreinvesteringar. 
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Ovanstående graf visar befolkningsvolymen för varje åldersgrupp per den siste 

december 2018 samt den förväntade befolkningsvolymen per åldersgrupp år 2031. 

3.7 Funktionsstöd 

Förutsättningar 

2020 finns två gruppbostäder LSS med sammanlagt 10 lägenheter, fyra 

servicebostäder LSS med sammanlagt 36 lägenheter. Juni 2020 sker uppstart av en 

servicebostad med sammanlagt sju lägenheter. Inom Socialpsykiatri SoL finns 

sammanlagt 15 lägenheter. 

Daglig verksamhet har 2020 sammanlagt 3 lokaler, i dagsläget är 56 brukare 

fördelade efter lokalernas möjlighet. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL inom 

socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren. 

Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatrin blir oftast kända för 

socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras 

behov svåra att kartlägga. 

Kartläggningen visar också på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper 

inom både LSS och SoL framöver. 

Älmhults kommun har gjort en beställning till Älmhultsbostäder på en gruppbostad 

med fem lägenheter inklusive gemensamhetsutrymme samt personallägenhet. Dessa 

lägenheter är ämnade för verksamheten inom omsorg funktionsvariation och 

beräknas vara färdiga för att flytta in i februari/mars 2021. 

Utifrån kartläggningen ovan kan det konstateras att behovet av gruppbostad är 

tillgodosett fram till 2022. I slutet av 2020 bör en kartläggning genomföras för att 

säkerställa när i tid behov av ytterligare gruppbostad uppstår. Placering av denna ska 

då följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det 

att nästa gruppbostad är planerad att förläggas till västra Bökhultsområdet. 

En utökning av lägenheter i befintliga servicebostäder har genomförts under 2019. 

Utifrån det visar kartläggningen på ett behov av ytterligare utökning av 

servicelägenheter i trapphusmodell som startas upp under 2020. 

Kartläggningen visar att fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen 

daglig verksamhet. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning 

för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att 

behövas ändamålsenliga lokaler för detta. Ska daglig verksamhet utökas behöver en 

lokaliseringsstudie av verksamheten genomföras. 
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3.8 Kultur och Fritid 

I takt med invånarantalet stiger så kräver det anpassade anläggningar för flera olika 

sporter. Spontanidrott, utegym, lagidrott samt individuell idrott, kräver både inomhus-

samt utomhusanläggning. 

Sport och aktiviteter har ändrats under sista åren och det efterfrågas någonstans att 

utöva idrott spontant utan att boka in sig. 

Gällande lokalfrågor är kulturskolans verksamhet starkt expanderande och har så 

varit under några år. Under hösten 2020 färdigställs renoveringen av Folkets hus. 

Älmhults kommun kommer att hyra lokaler för kulturskolans verksamhet i denna 

lokal. Detta gör att verksamheten under överskådlig framtid har tillräcklig 

lokalkapacitet. 

Renoveringsbehov av befintliga anläggningar kommer att uppstå inom 

planeringsperioden. 

3.9 Övriga fastigheter och anläggningar 

Kosten 

Kommunens kök är i stort behov av renoveringar för att få upp effektiviteten i våra 

kök på sikt. Bedömt investeringsbehov för köken med nuvarande struktur på 

kostverksamheten uppgår till ca 75 miljoner. Här bedöms att 

utvecklingsmöjligheterna inom kostverksamheten med stor sannolikhet ger 

effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift. 

Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras 

Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan och Gemöskolan. 

Tekniska nämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda nuvarande 

struktur och logistik för en kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice. 

Bäckgatan 

Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en renovering när Södra Smålands avfall 

och miljö (SSAM) flyttar ut. Verkstadslokaler och förråd inne och ute måste ses 

över. 

Övningsyta för räddningstjänsten ses över och en utredning om en heltid bör göras. 

Polisen har flaggat för behov av ytterligare lokaler framledes. 

Kommunhuset 

Behovet av platser i kommunhuset ökar när kommunen växer. Inom perioden behövs 

att antal platser som inte ryms idag och redan nu bör möjligheterna att utlokalisera 

någon verksamhet alternativt annat nyttjande av befintliga lokaler utredas då 

tillbyggnad av kommunhuset har begränsningar. VA-verksamheten flyttar ut till 

vattenverket hösten 2021 men behovet kommer inte att tillgodoses i sin helhet av 

denna flytt. Flera verksamheter som är lokaliserade i kommunhuset flaggar för ett 

ökat lokalbehov. 
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4 Förenklat Gantschema, översikt 

Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda 

projektens olika moment samt när i tid de behöver genomföras. Bilden visar även 

förväntad investeringskostnad för varje objekt. Ett fullständigt Gantschema bifogas 

som bilaga till lokalförsörjningsplanen, se bilaga 1. 

Lokalresursplan 2021 - 2031

Investering Drift Not Status
Mkr

Objekt
1 LSS boende Isak 18 ÄBO Byggnation

2 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 A +1B 150 Projektering 1A 1A 1A 1B 1B

3 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 125 Projektering

4 Skola F-6 Paradiset 250 Byggnation

5 Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller 150 Uppdrag saknas 

6 Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 10 Uppdrag saknas 

7 Skola Haganässkolan tillbyggnad 250 Uppdrag saknas 

8 Tillfällig modulskola 13 Färdigställd

9 Förskola Haga ersättning 40 Uppdrag saknas 

10 Förskola Paradiset Extern Skolpeng Byggnation

11 Förskola Norregård utbyggnad 10 Uppdrag saknas 

12 Förskola Furulund 40 Planuppdrag

13 Förskola Vena 40 Planprogram

14 Förskola Vena etapp 2 40 Planprogram

15 Särskilt boende ers Nicklagård 250 Uppdrag saknas 

16 "Senior boende" Bo Klok Extern Externt Projektering

Detaljplan Samtliga investeringskostnader som anges inkluderar, i förekommande fall, kostnaderna för kök enligt nuvarande struktur på kostverksamheten
Planering

Projektering Linnéskolans första etapp delas i sin tur upp i två deletapper, 1A samt 1B för att säkerställa att verksamheten har nödvändiga lokalresurser till höstterminen 2022.
Upphandling

Byggnation

Avveckling

2020 2025 203120242021 2022 2023 2026 2027 2028 2029 2030

5 Budget 2021 med planår 2022-2023 - hyreskostnad 

Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler. 
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Liberalerna 2020-10-21 

Budget i balans utan skattehöjning 

Resultat +10 miljoner 

242

Bör vara minst 10 miljoner för att bidra till investeringar. En budget i 

obalans kan orsaka skattehöjning redan 2021. 

Framtidskontot (till ks förfogande) +2 milj 

Reservpengar som i bästa fall kan förbättra resultatet. 

Politisk verksamhet - 0,4 miljoner 

Alla måste bidra. Dras proportionellt från resp. nämnd. Kan genomföras 

med allmän neddragning eller avstå från ex ett sammanträde/nämnd/år. 

Kommunstyrelsen - 3,6 milj 

Ta bort ca 6 administrativa tjänster. Vissa yrkesgrupper har ökat kraftigt. 

Det blir också mer plats i kommunhuset. 

Tekniska Nämnden + 2 milj 

Får 2 miljoner extra, prioriterat till kost för äldre och fler elever. 

Miljö o Bygg och andra onämnda oförändrad 

Eventuell expansion sker med Inkomster/avgifter 

Kultur och fritid + 0,5 milj 

Nämnden har fått till bad mm i budgeten. Ökat stöd behövs till 

föreningar och ungdomsverksamhet. 

Utbildning + 19,5 milj 

Nämnden får för 150 fler barn/elever a 130 000 kr alltså, 19,5 miljoner extra. 



          

 

        

           

  

        

             
           

              
       

 

    

               

                 

     

      

       

        

Ledningen har gjort ett starkt jobb och ligger nära balans. 

243

Social + 4 milj 

Nämnden får 4 miljoner extra till arbetsmarknadsåtgärder. Syftet är att minska 

ekonomiskt bistånd. 

Enligt Kolada.se (Jämförelsesystem mellan kommuner) får socialförvaltningen 

redan 14 miljoner för mycket 2019. Antingen har verksamheten högre ambition eller dyrare 
organisation än jämförbara. Antalet timmar i hemtjänst och särskilt boende minskar. 

Personal gör ett bra jobb efter givna förutsättningar. Studiebesök i Ljungby och/eller Markaryd för 
ledningen bör ge nya idéer och lösningar. 

Nya fastigheter 90 procent 

De som får nya lokaler får 90 procent av den beräknade kostnaden. Detta därför 

att en ny lokal är billigare att driva än en gammal och man bör effektivisera 10 procent. 

(sparar ca 1,2 miljoner 2021) 

Alla har fått för löneökningar 100 procent 

Vissa poster har ändrats till belopp i jämna 1000-tal. 

https://Kolada.se
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2020-09-03 Beslutat av KF 

Budget 2021 plan 2022-2023, Drift Nämndernas behov 

Nämndernas justerade behov 

Omfördelning av medel 

Reviderad budgetanvisning/ budgetberednings förslag 

BUDGETBEREDNING 

Belopp i tkr 

BOKSLUT 2019 KF-
budgetanvisning 
2021 

P 
R 
O 
G 
N 
O 
S 
2 
0 
2 
0 
D 
e 
l 
å 
r 
s 
r 
a 
p 
p 
o 
r 
t 
1 
p 
e 
r 
m 
a 
r 
s 

Till budget-
beredningen att 
omfördela 2021 

Budget-
beredningens 
förslag 2021 

Nämndernas 
reviderade 
budgetbehov 
2021 hänsyn till 
lokalresursplan 
och omföring av 
fasta arvoden 

Till budget-
beredningen 
att omfördela 
2022 utöver 
2021 

Budget-
beredningens 
förslag 2022 

Till budget-
beredningen 
att omfördela 
2023 utöver 
2021och 2022 

Budget-
beredningens 
förslag 2023 

Politisk verksamhet 8 581 9 182 0 0 9 182 0 0 0 
Kommunfullmäktige - -- -400 1 550 1 550 1 550 
Revisionen - -- 0 800 800 800 
Valnämnden - -- 0 20 20 20 
Kommunstyrelsen 51 916 52 639 -3 600 56 513 52 639 56 513 56 513 
Teknisk nämnd 83 838 80 125 2 000 79 878 84 613 79 878 79 878 
Gemensam överförmyndarnämnd 1 675 1 565 0 1 565 2 115 1 565 1 565 
Miljö- och byggnämnd 9 351 10 272 0 10 524 11 960 10 524 10 524 
Kultur- och fritidsnämnd 36 125 39 418 500 40 700 41 346 40 700 40 700 
Utbildningsnämnd 472 565 483 499 19 500 503 200 509 456 503 200 503 200 
Socialnämnd 350 273 345 933 4 000 350 000 364 425 350 000 350 000 
Gemensam nämnd familjerätt 1 340 1 207 0 1 207 1 405 1 207 1 207 

1 015 664 1 023 840 22 000 1 045 957 1 077 141 0 1 045 957 0 1 045 957 
Under kommunstyrelsen ("finansen") 
Pensionsåtaganden 21 417 31 857 0 31 857 31 857 0 32 896 0 33 999 
Löneökningar 2020 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 
Löneökningar 2021 23 000- 23 000 23 000 29 000 29 000 
Löneökningar 2022 0- - - 22 000 28 000 
Löneökningar 2023 0- - - - 22 000 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 15 000- 0 15 000 15 000 15 000 15 000 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 
Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset 0 0 5 058 5 058 12 142 12 142 
Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B 0 0 4 287 4 287 7 878 7 878 
Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 257 231 257 615 615 561 561 
Lokalresursplan XXXX - Skola Tillfällig modulskola (Elmeskolan) 11 540 10 386 11 540 11 127 11 127 0 0 
Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) 0 351 351 842 842 
KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020) 0 750 0 0 
Framtidskonto 2 000 2 000 0 0 

0 0 0 
Ytterligare välfärdssatsning (exakt siffra 1/10) 0 0 0 
Ökning befolkning 0 0 0 

0 0 0 
Övrigt 779 - 0 0 0 
Avgår intern ränta -20 410 -22 646 0 -27 725 -27 725 0 -29 051 0 -32 111 
Verksamhetens nettokostnad 1 017 450 1 098 051 20 797 1 113 456 1 143 070 6 438 1 149 240 6 423 1 175 268 

Skatteintäkter -850 825 -890 856 -869 897 -869 897 -898 475 -938 374 
Generella statsbidrag, utjämning -177 114 -211 921 -261 826 -261 826 -260 090 -250 334 
finansiella intäkter -5 066 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 

finansiella kostnader 5 471 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Resultat -10 084 3 539 -10 002 19 612 -1 060 -5 175 
Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 0,88% 0,09% 0,44%Finansiellt mål X% av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 0,40% 0,40% 

2021 2022 

Investeringar 
Resultat 

Exploateringar 

359 245 000 265 844 000 
10 002 000 1 060 000 
8 866 000 2 915 000 

Finansiella nyckeltal (får endast ändras av ESE o AG) 2021 2022 

Resultatets andel av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 0,88% 0,09% 
Nettoinvesteringarnas andel i förhållande till skatter och statsbidrag 31,7% 22,9% 
Självfinansieringsgrad investeringar 22,8% 28,2% 
Soliditet inklusive pensionsåtagande (baserad på prognos 2020) 17,8% 17,3% 
Lånebehov (Reavinster/förluster ej värderade) 286 106 000 193 737 000 
Lånetak (som KF behöver besluta med anledning av budgetbeslut) ########### 1 811 843 000 



Investeringbehov 2021-2032, tkr 

Investeringbehov, tkr 

Ack 
budget 

tom 2020 
Ack 

prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Kommunfullmäktige* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Revisionen* 0 
Valnämnden* 0 
Överförmyndarnämnd 0 
Kommunstyrelsen 0 0 1 700 900 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 
Teknisk nämnd, skattekollektivet 115 940 849 585 300 675 155 200 56 555 53 410 69 410 22 200 16 600 11 500 9 800 12 765 12 765 12 765 733 645 
Utbildningsnämnd 2 075 3 600 5 750 28 750 9 300 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 81 800 
Socialnämnd 9 834 7 281 4 370 4 244 8 010 8 059 7 882 4 594 5 155 5 139 8 533 9 201 4 974 4 974 75 135 
Kultur- och fritidsnämnd 0 0 1 500 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 750 

Miljö- och byggnämnd 0 0 250 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 250 
summa skattekollektivet 127 849 860 466 314 245 191 844 77 465 67 669 83 542 32 994 28 005 22 839 24 583 28 166 23 989 23 939 919 280 

Teknisk nämnd, taxekollektivet 222 500 681 300 45 000 74 000 74 000 41 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 458 800 
summa taxekollektivet 222 500 681 300 45 000 74 000 74 000 41 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 458 800 

Summa investeringar totalt 350 349 1 541 766 359 245 265 844 151 465 108 669 109 142 59 294 54 405 49 839 52 383 61 666 53 089 53 039 1 378 080 
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           * Tidigare ingick dessa i politisk verksamhet 



     

 
                         
                             
                           
                             

 
 

                         
                         
                       
                           

SAMMANSTÄLLNING (KS och TN) 

Skattekollektiv 
Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-2032 

Inkomst -13 643 -2 339 -46 505 -56 887 -58 910 -59 223 -61 350 -70 101 -80 088 -46 525 -31 525 -37 875 -12 638 -3 925 -565 552 
Utgift 69 169 42 547 38 835 41 535 51 375 78 667 73 110 49 207 78 453 36 830 26 860 21 875 0 1 877 498 624 

Netto 55 526 40 208 -7 670 -15 352 -7 535 19 444 11 760 -20 894 -1 635 -9 695 -4 665 -16 000 -12 638 -2 048 -66 928 

Taxekollektiv (VA) 
Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-2032 

Inkomst -6 000 0 0 -11 662 -21 437 -14 574 -20 066 -12 348 -16 241 -12 575 -9 435 -5 818 -4 767 -1 928 -130 851 
Utgift 33 861 0 16 536 29 929 15 000 25 360 30 224 29 500 29 674 6 972 10 724 8 900 0 750 203 569 

Netto 27 861 0 16 536 18 267 -6 437 10 786 10 158 17 152 13 433 -5 603 1 289 3 082 -4 767 -1 178 72 718 
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Kommunfullmäktige 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kommunstyrelsen 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

ANSLAG Inkomst 0 
Digitaliseringsprojekt Utgift 500 500 800 1 800 

Netto 0 0 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 
ANSLAG Inkomst 0 

Nytt Intranät Utgift 300 300 
Netto 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

ANSLAG Inkomst 0 
Ny webb Utgift 600 100 700 

Netto 0 0 600 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 
RAM Inkomst 0 

Inköp inventarier Utgift 300 300 300 900 
Netto 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 700 900 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 
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Tekniska nämnden, skattekollektivet 

INVTY 
P 

Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack 
budget 

tom 
2020 

Ack 
prognos 

DR 1 
2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

RAM 20500 Inkomst 0 
Räddningsutrustning Utgift 1 200 4 800 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 

Netto 1 200 4 800 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 
ANSLAG 20543 Inkomst 0 

Övningsfält Utgift 0 1 500 1 500 1 500 
Netto 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 

ANSLAG 20544 Inkomst 0 
Rökskydd Utgift 0 800 800 800 

Netto 0 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 
ANSLAG 20545 Inkomst 0 

Rökdykarradiosystem Utgift 0 200 200 200 

Netto 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 
ANSLAG 20550 Inkomst 0 

RAKEL Radiosystem Utgift 0 1 400 1 400 1 400 
Netto 0 1 400 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 

ANSLAG 20511 Inkomst 0 
Räddningsfordon Älmhult Utgift 4 200 12 600 4 200 4 200 8 400 

Netto 4 200 12 600 0 0 4 200 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 8 400 
ANSLAG 20512 Inkomst 0 

Räddningsfordon Liatorp, PjätterydUtgift 0 5 200 1 000 4 200 5 200 
Netto 0 5 200 0 0 0 1 000 4 200 0 0 0 0 0 0 0 5 200 

ANSLAG 20513 Inkomst 0 
Tankenhet Utgift 0 12 800 3 200 3 200 3 200 3 200 12 800 

Netto 0 12 800 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200 3 200 12 800 
RAM 20514 Inkomst 0 

FIP, besiktningsbil, båt mmUtgift 150 4 005 400 1 060 700 500 700 300 65 65 65 3 855 
Netto 150 4 005 0 400 1 060 0 700 500 700 0 300 65 65 65 3 855 

RAM 17000 - Inkomst 0 

Ombyggnad av lokaler Utgift 12 000 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 
Netto 12 000 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 

RAM 17400 - Inkomst 0 
Fastighetsreinvesteringar och komponentutbyteUtgift 25 490 115 490 5 000 5 000 25 000 25 000 30 000 90 000 

Netto 25 490 115 490 5 000 5 000 25 000 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000 
ANSLAG 17150 - Inkomst 0 

Kommunhuset anpassningUtgift 3 500 12 200 700 1 500 3 000 2 000 1 500 8 700 
Netto 3 500 12 200 700 1 500 3 000 2 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 8 700 

ANSLAG 17230 - Inkomst 0 
Renovering Bäckgatan Utgift 1 000 9 500 1 000 7 500 8 500 

Netto 1 000 9 500 1 000 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 
RAM 17320 - Inkomst 0 

Fastighetsmiljöer Utgift 3 500 19 000 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 15 500 
Netto 3 500 19 000 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 15 500 

RAM 17470 - Inkomst 0 
Övervakningskamera, larmUtgift 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 3 000 

Netto 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 
RAM 17475 - Inkomst 0 

Föbättring av IT skolor Utgift 500 2 200 200 500 500 500 1 700 
Netto 500 2 200 200 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 

RAM 17476 - Inkomst 0 
Uppgradering av mjukvara styr och reglerUtgift 1 000 3 100 600 500 500 500 2 100 

Netto 1 000 3 100 600 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 
RAM 17477 - Inkomst 0 

Komponentbyte lokaler K3Utgift 1 500 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Netto 1 500 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 

RAM 17478 - Inkomst 0 
Städmaskiner/utrustning Utgift 300 3 200 500 800 600 1 000 2 900 

Netto 300 3 200 500 800 600 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 
ANSLAG 17479 - Inkomst 0 

Miljöhus Utgift 500 1 500 1 000 1 000 
Netto 500 1 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 

ANSLAG 17481 - Inkomst 0 
Ny skola Paradiset Utgift 2 500 355 000 252 500 100 000 352 500 

Netto 2 500 355 000 252 500 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 500 
ANSLAG 17482 - Inkomst 0 

Nytt högstadie vid LinnéskolanUtgift 2 500 2 500 0 0 0 0 
Netto 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAM 17920 - Inkomst 0 
Ombyggnad avdelningskökUtgift 7 500 12 500 1 500 1 500 2 000 0 0 5 000 

Netto 7 500 12 500 1 500 1 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Tillbyggnad Diö Utgift 0 500 500 500 
Netto 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Bökhult 70 Utgift 0 600 600 600 

Netto 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Stinsen 2 och 3 Utgift 0 500 500 500 
Netto 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Hvita Korset sanering Utgift 0 2 500 2 500 2 500 

Netto 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Diö ishall ismaskiner Utgift 5 800 200 200 200 200 5 000 5 800 
Netto 0 5 800 200 200 200 200 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 800 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Ny förskola i Diö Utgift 0 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Taxihuset Utgift 2 000 2 000 2 000 
Netto 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Torgbyggnad Utgift 12 000 6 000 6 000 12 000 

Netto 0 12 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Godsmagasinet sanering Utgift 500 500 0 500 
Netto 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Lastaren fasader Utgift 2 000 2 000 2 000 

Netto 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Cafeterian kommunhuset Utgift 1 500 500 1 000 1 500 
Netto 0 1 500 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Brokagyl kommunhuset Utgift 500 500 500 

Netto 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 
RAM Nytt Inkomst 0 

Planerat underhåll Utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Granulatfällor Konstgräs Utgift 0 300 300 300 

Netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Flytt av 2st stugor HaganäsparkenUtgift 300 300 300 
Netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

RAM Nytt Inkomst 0 

Kostens kök Utgift 300 300 0 0 0 300 
Netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

RAM 20410 Inkomst 0 
Kosten inventarier Utgift 1 700 6 800 500 1 000 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 5 100 

Netto 1 700 6 800 500 1 000 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 5 100 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Träd torget Utgift 0 500 500 500 
Netto 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
GC-väg Skolgatan Utgift 0 1 850 1 850 1 850 

Netto 0 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Östra Björkgatan Utgift 0 300 300 300 
Netto 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
GC-väg Ljungbyvägen Utgift 0 1 500 1 500 1 500 

Netto 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

GC-väg Norregårdsgatan Utgift 0 1 250 1 250 1 250 
Netto 0 1 250 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
Korsningspunkt StenhuggarevägenUtgift 0 100 100 100 

Netto 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Korsningspunkt SvanabodavägenUtgift 0 100 100 100 
Netto 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
Korsningspunkt Kyrkogatan/BäckgatanUtgift 0 550 550 550 

Netto 0 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Korsningspunkt Köpmangatan/EriksgatanUtgift 0 200 200 200 
Netto 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
GC-väg Eriksgatan-KvarngatanUtgift 0 650 650 650 

Netto 0 650 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Västra Ringvägen GC åtgärderUtgift 0 500 500 500 
Netto 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
GC-väg Linnéskolan-cykelbro över ElmevägenUtgift 0 1 030 1 030 1 030 

Netto 0 1 030 0 0 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 030 
RAM 10370 Inkomst 0 

Gatuåtgärder Utgift 4 000 16 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 
Netto 4 000 16 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 

RAM 14621 Inkomst 0 
Byte vägmärken Utgift 1 500 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 

Netto 1 500 6 000 0 500 0 500 0 500 500 500 500 500 500 500 4 500 
RAM 14622 Inkomst 0 

Dagvattenpumpstationer Utgift 4 000 8 000 2 000 2 000 4 000 

Netto 4 000 8 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Blendas backe bro Utgift 0 50 50 50 
Netto 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

RAM Nytt nummer Inkomst 0 

Utbyte till LED Utgift 0 18 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 
ca. 500st/år Netto 0 18 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 

RAM 14800 Inkomst 0 
Gatubelysning-övrigt Utgift 2 000 8 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 

Netto 2 000 8 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 
RAM 14660 Inkomst 0 

Lekplatser förnyelse Utgift 1 200 2 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 
Netto 1 200 2 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
Bussuppställningsplats Utgift 0 5 000 5 000 5 000 

Netto 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 
RAM 14200 Inkomst 0 

Asfaltprogram - toppbeläggningUtgift 23 000 83 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 
Netto 23 000 83 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 

RAM 18300 Inkomst 0 

Transportbilar och maskinerUtgift 9 000 15 000 0 4 000 1 000 1 000 6 000 
Netto 9 000 15 000 0 4 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
Arbetsmiljö verkstad Utgift 0 75 75 75 

Netto 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
ANSLAG 14930 Inkomst 0 

Industristamspår Utgift 1 200 7 600 1 500 1 500 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 400 
Netto 1 200 7 600 1 500 1 500 700 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 400 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
Sopsortering offentlig miljöUtgift 0 300 300 300 

Netto 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 

Gångbro Hallaryd Utgift 0 700 700 700 
Netto 0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 

ANSLAG Nytt nummer Inkomst 0 
Paradisparken etapp 1 Utgift 0 835 215 310 310 835 

Netto 0 835 0 0 215 310 310 0 0 0 0 0 0 0 835 
ANSLAG Nytt Inkomst 0 

Österleden Utgift 0 16 000 8 000 8 000 16 000 
Netto 0 16 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 16 000 

ANSLAG Nytt Inkomst 0 
"Ekvägen" Utgift 0 5 000 5 000 5 000 

Netto 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 
Välj invtyp Inkomst 0 

Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 940 849 585 300 675 155 200 56 555 53 410 69 410 22 200 16 600 11 500 9 800 12 765 12 765 12 765 733 645 

249

   

 
                       

     
     

     
     

       
     

           
         

           
       

           
           

           
     

 
                                                 

               
 

                   
               

 
               

             
 

           
         

 
                     
                     

 
             

           
 

         
   

 
               

     
 

                 
             

 
     
     

 
     
     

 
             

         
 

                 
   

 
             

           

         

 

     

         
     

         
     

     

     
     

       
       

 

       
     

       
     

 

                     

 

        

           

         
       

 
 

 
       

     
 
 

 
       

     
 

       
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
           

     

                             
                             

       
     

         
         

 
   

 
                                               

                             

     
     

       
     

     
     

                                 
                             

                       
           

 
 

         
         

 
   

 
 

 
   

       
       

     
     

 

 

 

 

                             

Röda siffror reducerat med tot 10 miljoner av Nyb kontroll och justering av LL på måndag. 

Investeringsmedel begärs efter genomförd upphandling 

Investeringsmedel begärs efter genomförd upphandling 

Underhållsplan beslutas av nämnden och begär medel för 2021 och 2022 

300 kkr för utredning och projektering. 

Uppföljning och redovisning av effekt och besparing till nämnden 

Ram 2021 flyttas till 2022 
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Tekniska nämnden, Taxekollektivet 

Förändring mot fövaltningens förslag 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos DR 

1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

12 800 
12 800 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2027 

13 400 
13 400 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2028 

14 000 
14 000 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2029 

14 800 
14 800 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2030 

15 500 
15 500 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2031 

16 100 
16 100 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

År 2032 

16 100 
16 100 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

0 

Summa 
2021-
2032 

0 
150 300 
150 300 

0 
60 000 
60 000 

0 
96 000 
96 000 

0 
4 500 
4 500 

RAM 

RAM 

RAM 

ANSLAG 

15000 
VA-sanering befintligt 

Nytt 
VA-investering detaljplan

15600 
VA-anläggningar reinv 

15500 
Fiberanslutning VA 

Inkomst 
Utgift 8 000 

8 000 

0 
0 

8 000 
8 000 

5 500 

158 300 
158 300 

60 000 
60 000 

104 000 
104 000 

10 000 

8 000 
8 000 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

1 500 

8 000 
8 000 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

1 500 

8 000 
8 000 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

1 500 

11 500 
11 500 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

12 100 
12 100 

5 000 
5 000 

8 000 
8 000 

Netto 
Inkomst 
erUtgift 
Netto 
Inkomst 
Utgift 
Netto 
Inkomst 
Utgift 
Netto 5 500 10 000 1 500 1 500 1 500 0 0 

ANSLAG 15591 
Överföringsledning Diö 

Inkomst 
Utgift 0 

0 
50 000 
50 000 

2 000 
2 000 

16 000 
16 000 

16 000 
16 000 

16 000 
16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
50 000 
50 000 Netto 

ANSLAG 15520 
Vattenskydd och tillstånd 

Inkomst 
Utgift 1 000 

1 000 
4 000 
4 000 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 0 0 0 0 0 0 

0 
3 000 
3 000 Netto 

ANSLAG 15850 
Vattenverk Älmhult 

Inkomst 
Utgift 195 000 

195 000 
215 000 
215 000 

15 000 
15 000 

5 000 
5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
20 000 
20 000 Netto 

ANSLAG 15851 
Ombyggnad reningsverk 

Inkomst 
ÄlmhultUtgift 5 000 

5 000 
80 000 
80 000 

5 000 
5 000 

30 000 
30 000 

35 000 
35 000 0 0 0 0 0 0 

5 000 
5 000 0 0 

0 
75 000 
75 000 Netto 

Välj invtyp Inkomst 
Utgift 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 
0Netto 

222 500 681 300 45 000 74 000 74 000 41 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 458 800 



Utbildningsnämnden 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

Ram 26000 Inkomst 0 
Investeringar UTB Utgift 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000 

Netto 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000 
Anslag 26001 Inkomst 0 

Nytt verksamhetssystem Utgift 2 075 3 600 1 025 500 1 525 
Netto 2 075 3 600 1 025 500 1 525 

Ram 26011 Inkomst 0 
Inventarier ADM Utgift 50 50 100 0 50 0 50 0 50 0 50 0 400 

Netto 0 0 50 50 100 0 50 0 50 0 50 0 50 0 400 
Ram 26111 Inkomst 0 

Inventarier Förskolan Utgift 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600 
Netto 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600 

Ram 26411 Inkomst 0 
Inventarier grsk/fth Utgift 2 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 15 400 

Netto 0 0 2 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 15 400 
Ram 26421 Inkomst 0 

IT-utrustning grsk/fth Utgift 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 
Netto 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 

Ram 26431 Inkomst 0 
Akustikanpassningar grsk/fthUtgift 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 

Netto 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 
Ram 26511 Inkomst 0 

Inventarier gy/vux Utgift 900 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 600 
Netto 0 0 900 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 600 

Anslag XXXXX Inkomst 0 
Nytt verksam.system CBEHUtgift 0 0 275 275 

Netto 0 0 275 275 
Anslag XXXXX Inkomst 0 

Inventarier ParadisskolanUtgift 0 0 0 12 000 12 000 
Netto 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 

Anslag XXXXX Inkomst 0 
Inventarier Utbyggnad LinneUtgift 0 0 0 12 000 5 000 17 000 

Netto 0 0 0 12 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 
Välj invtyp Inkomst 0 

Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 075 3 600 5 750 28 750 9 300 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 81 800 
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Socialnämnden * Har tagit bort de projekt som inte har någon budget alls under åren 2021-2032 

252

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack 
budget 

tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

Ram 27122 - Inkontinens AlmgårdenInkomst 0 
Utgift 50 0 
Netto 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27201 - Parkering ÄO EkeboInkomst 0 
Utgift 50 0 
Netto 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27271 - Brandsäkra arkivskåp 70310Inkomst 0 
Utgift 100 0 
Netto 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27272 - Brandsäkra arkivskåp 70471Inkomst 0 
Utgift 50 0 
Netto 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27274 - Brandsäkra arkivskåp 70110Inkomst 0 
Utgift 50 0 
Netto 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27282 - Robot försörjningsstödInkomst 0 
Utgift 159 159 0 
Netto 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27284 - Inventarier Ny gruppbostad OF/VoOInkomst 0 
Utgift 150 150 208 3 247 331 359 4 145 
Netto 150 150 208 0 3 247 331 0 0 0 359 0 0 0 0 4 145 

Ram 27285 - Ny teknik ÄO/OF/IFOInkomst 0 
Utgift 2 040 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 2 487 2 487 27 757 
Netto 2 040 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 2 487 2 487 27 757 

Ram 27286 - Trygghetslarm VoOInkomst 0 
Utgift 2 540 2 540 3 378 3 730 7 108 
Netto 2 540 2 540 0 0 0 0 3 378 0 0 0 0 3 730 0 0 7 108 

Ram 27287 - Oms. till fler demensplatserInkomst 0 
Utgift 760 0 
Netto 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27289 - Nyckelskåp SÄBOInkomst 0 
Utgift 120 0 
Netto 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27295 - Nytt vht-system Inkomst 0 
Utgift 824 3 312 3 657 6 969 
Netto 824 0 0 0 0 3 312 0 0 0 0 3 657 0 0 0 6 969 

Ram 27302 - Ersättningsinv Inkomst 0 
Utgift 2 040 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 2 487 2 487 27 757 
Netto 2 040 2 040 2 081 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 2 438 2 487 2 487 2 487 27 757 

Ram 27303 - Sängar ÄO Inkomst 0 
Utgift 250 433 469 497 1 399 
Netto 250 0 0 0 433 0 0 0 469 0 0 497 0 0 1 399 

Ram 27305 - Vråken Data Inkomst 0 
Utgift 100 0 
Netto 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ram 27306 - Inv Nicklagården plan 5Inkomst 0 
Utgift 551 352 0 
Netto 551 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 834 7 281 4 370 4 244 8 010 8 059 7 882 4 594 5 155 5 139 8 533 9 201 4 974 4 974 75 135 



Kultur och fritidsnämnden 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

ANSLAG Självbetjäningsautomat, Inkomst 0 
larmbågar, läsplattor Utgift 450 450 

Netto 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 
ANSLAG Inkomst 0 

Utgift 300 300 
Netto 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

RAM Inkomst 0 
Diverse investeringar Utgift 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 

Netto 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000 
Välj invtyp Inkomst 0 

Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 500 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 750 
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Miljö och byggnämnden 

INVTYP 
Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

RAM Inkomst 0 
Övrigt Utgift 0 0 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 600 

Netto 0 0 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 600 
ANSLAG Inkomst 0 

Mätbil Utgift 0 0 0 500 500 
Netto 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

RAM Inkomst 0 
Inventarier nya medarb. Utgift 0 0 150 150 

Netto 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
Välj invtyp Inkomst 0 

Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Välj invtyp Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 250 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 250 
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Kommunstyrelsen 

Projektnummer Projektnamn Tkr 

Ack 
budget 

tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

11502 Inkomst -15 000 -7 500 -7 500 -3 000 -2 000 -377 -35 377 
Västra Bökhult etapp 2 Utgift 11 606 15 000 19 945 19 945 

Netto 11 606 15 000 4 945 -7 500 -7 500 -3 000 -2 000 -377 0 0 0 0 0 0 -15 432 
10346 Inkomst -5 000 -9 560 -3 187 -12 747 
Hvita Korset 7 mfl Utgift 8 320 5 500 2 493 2 493 

Netto 3 320 5 500 -7 067 -3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 254 
10106 Inkomst -1 000 -5 000 -10 000 -12 284 -27 284 
Vena handelsområde etapp 1 Utgift 10 000 1 000 23 310 23 310 

Netto 9 000 1 000 -5 000 13 310 -12 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 974 
10108 Inkomst -6 000 -15 000 -20 000 -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -7 713 -138 713 
Furulund E1 + E2 Utgift 1 000 700 2 500 10 000 50 000 50 000 23 046 135 546 

Netto 1 000 700 -3 500 -5 000 30 000 30 000 3 046 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -7 713 0 -3 167 
10106 Inkomst -2 000 -10 000 -10 000 -10 000 -24 549 -56 549 
Vena handelsområde etapp 2 Utgift 500 15 107 29 713 44 820 

Netto 0 500 0 -2 000 -10 000 -10 000 -10 000 -9 442 29 713 0 0 0 0 0 -11 729 
10109 Inkomst -3 750 -3 750 
Idrottsändamål Vena Utgift 1 000 100 2 514 2 514 

Netto 1 000 100 0 2 514 -3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 236 
Nytt XXXXX Inkomst -10 000 -10 000 -5 000 -5 000 -2 500 -32 500 
Boastad Utgift 125 150 1 000 15 000 8 725 25 000 

Netto 0 0 0 125 150 -9 000 5 000 3 725 -5 000 -2 500 0 0 0 0 -7 500 
10101 Inkomst -10 000 -10 000 -10 000 -30 000 
Bostadsområde+fsk Vena 1 Utgift 125 250 21 875 22 250 

Netto 0 0 0 0 125 250 21 875 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 0 0 -7 750 
10102 Inkomst -10 000 -10 000 -10 000 -30 000 
Bostadsområde+fsk Vena 2 Utgift 125 250 21 875 22 250 

Netto 0 0 0 0 0 0 125 250 21 875 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 -7 750 
10103 Inkomst -10 000 -400 -10 400 
Bostadsområde+skola Vena 3 Utgift 125 250 21 875 22 250 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 250 11 875 -400 0 11 850 
10112 Inkomst -3 000 -3 000 -3 000 -1 000 -400 -10 400 
Sånnaböke 1:44 Utgift 125 250 8 525 8 900 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 125 250 5 525 -3 000 -3 000 -1 000 -400 -1 500 
10352 Inkomst -6 500 -10 000 -6 500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -27 000 
S Froafälle Froafälle 12:1 Utgift 250 250 20 000 20 000 28 030 68 530 

Netto 0 0 0 0 0 250 250 13 500 10 000 21 530 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 41 530 
10351 Inkomst -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000 
N Froafälle Släggan 4 Utgift 50 150 22 050 22 250 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150 21 050 -1 000 -1 000 -1 000 18 250 
10369 Inkomst 0 
Övriga MEX-projekt Utgift 6 136 300 4 000 1 836 5 836 

Netto 6 136 300 4 000 1 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 836 
10344 Inkomst -1 000 -9 606 -9 606 
Gunnar Gröpe mfl Utgift 15 666 9 000 0 

Netto 14 666 9 000 -9 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 606 
10345 Inkomst -5 643 -13 200 -13 200 
Hagahem 1 Utgift 5 643 4 700 1 357 1 357 

Netto 0 4 700 1 357 -13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 843 
10110 Inkomst -83 -83 
Norregårds fsk Vita Korset 14 Utgift 530 200 0 

Netto 530 200 0 0 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83 
10111 Inkomst -11 623 -11 623 
Stinsen 2 busstorget Utgift 6 730 3 500 500 2 370 2 870 

Netto 6 730 3 500 0 0 500 -9 253 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 753 
10105 Inkomst -10 000 -10 000 -35 463 -55 463 
Älmekulla förtätning Utgift 100 400 8 254 8 754 

Netto 0 0 0 0 100 400 -1 746 -10 000 -35 463 0 0 0 0 0 -46 709 
10107 Inkomst -5 293 -5 293 
Pumpen 1 Utgift 503 500 500 

Netto 503 0 0 500 -5 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 793 
10104 Inkomst -1 000 -1 000 0 
Gladan 5 Utgift 100 100 0 

Netto -900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10115 Inkomst -1 339 -1 339 -1 339 
Kattesjön etapp 2 Utgift 1 935 1 897 540 540 

Netto 1 935 558 -799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -799 
10116 Inkomst -4 000 -2 000 -1 500 -1 100 -1 000 -3 000 -12 600 
Dihult Diö Utgift 250 250 14 260 14 760 

Netto 0 0 0 250 250 10 260 -2 000 -1 500 -1 100 -1 000 -3 000 0 0 0 2 160 
10117 Inkomst -2 000 -2 000 -2 000 -1 350 -7 350 
Stenbrohult 2:18 Utgift 50 6 565 6 565 

Netto 0 50 0 0 0 0 0 0 4 565 -2 000 -2 000 -1 350 0 0 -785 
Nytt XXXXX Inkomst -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -8 000 
Delary Utgift 4 560 4 560 9 120 

Netto 0 0 0 0 0 0 3 560 -1 000 -1 000 -1 000 3 560 -1 000 -1 000 -1 000 1 120 
Nytt XXXXX Inkomst -1 000 -1 000 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -4 100 
Liatorp Utgift 3 259 3 259 

Netto 0 0 0 0 0 3 259 -1 000 -1 000 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -841 
Nytt XXXXX Inkomst -350 -350 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -1 925 
Virestad Utgift 1 878 1 877 3 755 

Netto 0 0 0 0 0 1 528 -350 -175 -175 -175 -175 -175 -175 1 702 1 830 
Nytt XXXXX Inkomst -5 000 -5 000 
Blåsippan Utgift 5 000 5 000 

Netto 0 0 5 000 -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nytt XXXXX Inkomst -250 -250 
Plåtslagaren Utgift 250 250 

Netto 0 0 0 0 250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nytt XXXXX Inkomst -5 000 -5 000 -10 000 
Möckelns sågverk Utgift 5 000 5 000 10 000 

Netto 0 0 0 0 0 5 000 -5 000 5 000 -5 000 0 0 0 0 0 0 
Nytt XXXXX Inkomst -1 000 -1 000 
Övrigt, tidigare jmf planer Utgift 3 000 3 000 6 000 

Netto 0 0 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 
Inkomst -13 643 -2 339 -46 505 -56 887 -58 910 -59 223 -61 350 -70 101 -80 088 -46 525 -31 525 -37 875 -12 638 -3 925 -565 552 
Utgift 69 169 42 547 38 835 41 535 51 375 78 667 73 110 49 207 78 453 36 830 26 860 21 875 0 1 877 498 624 
Netto 55 526 40 208 -7 670 -15 352 -7 535 19 444 11 760 -20 894 -1 635 -9 695 -4 665 -16 000 -12 638 -2 048 -66 928 
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Tekniska nämnden 

Projektnummer 
Projektnamn Tkr 

Ack budget 
tom 2020 

Ack 
prognos 

DR 1 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 

Summa 
2021-
2032 

11502 Inkomst -4 230 -2 115 -2 115 -8 460 
Västra Bökhult etapp 2 Utgift 11 606 12 621 12 621 

Netto 11 606 0 12 621 -4 230 -2 115 -2 115 0 0 0 0 0 0 0 0 4 161 
10346 Inkomst -5 000 -1 162 -1 163 -2 325 
Hvita Korset 7 mfl Utgift 8 320 2 325 2 325 

Netto 3 320 0 2 325 -1 162 -1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10106 Inkomst -1 000 -6 662 -3 331 -3 331 -13 324 
Vena handelsområde etapp 1 Utgift 10 000 13 324 13 324 

Netto 9 000 0 0 13 324 -6 662 -3 331 -3 331 0 0 0 0 0 0 0 0 
10108 Inkomst -4 564 -9 128 -9 128 -9 128 -4 564 -36 512 
Furulund E1 + E2 Utgift 1 000 15 000 15 000 15 000 9 498 54 498 

Netto 1 000 0 0 10 436 5 872 5 872 370 -4 564 0 0 0 0 0 0 17 986 
10106 Inkomst -6 073 -3 036 -3 036 -12 145 
Vena handelsområde etapp 1 Utgift 10 000 8 128 18 128 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 10 000 2 055 -3 036 -3 036 0 0 0 5 983 
10109 Inkomst -1 608 -1 608 
Idrottsändamål Vena Utgift 1 000 1 405 1 405 

Netto 1 000 0 0 1 405 -1 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203 
Nytt XXXXX Inkomst -2 400 -1 200 -1 200 -4 800 
Boastad Utgift 6 500 3 500 10 000 

Netto 0 0 0 0 0 0 6 500 1 100 -1 200 -1 200 0 0 0 0 5 200 
10101 Inkomst -2 982 -1 491 -1 491 -5 964 
Bostadsområde+fsk Vena 1 Utgift 8 900 8 900 

Netto 0 0 0 0 0 0 8 900 -2 982 -1 491 -1 491 0 0 0 0 2 936 
10102 Inkomst -2 982 -1 491 -1 491 -5 964 
Bostadsområde+fsk Vena 2 Utgift 8 900 8 900 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 -2 982 -1 491 -1 491 0 0 2 936 
10103 Inkomst -2 982 -1 491 -4 473 
Bostadsområde+fsk Vena 3 Utgift 8 900 8 900 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 -2 982 -1 491 4 427 
10112 Inkomst -3 560 -3 560 
Sånnaböke 1:44 Utgift 3 560 3 560 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 560 -3 560 0 0 0 0 
10352 Inkomst -5 390 -1 348 -1 348 -1 348 -1 348 -10 782 
S Froafälle Froafälle 12:1 Utgift 14 000 10 000 3 412 27 412 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 14 000 4 610 2 064 -1 348 -1 348 -1 348 0 16 630 
10351 Inkomst -1 750 -437 -437 -2 624 
N Froafälle Släggan 4 Utgift 8 900 8 900 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 -1 750 -437 -437 6 276 
10344 Inkomst -610 -610 
Gunnar Gröpe mfl Utgift 200 200 

Netto 0 0 200 -610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -410 
10345 Inkomst -304 -304 
Hagahem 1 Utgift 200 200 

Netto 0 0 200 -304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104 
10110 Inkomst -161 -161 
Norregårds fsk Vita Korset 14 Utgift 0 

Netto 0 0 0 0 -161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -161 
10111 Inkomst -203 -203 
Stinsen 2 busstorget Utgift 400 400 

Netto 0 0 0 0 0 400 -203 0 0 0 0 0 0 0 197 
10105 Inkomst -1 173 -587 -586 -2 346 
Älmekulla förtätning Utgift 3 502 3 502 

Netto 0 0 0 0 0 0 3 502 -1 173 -587 -586 0 0 0 0 1 156 
10107 Inkomst 0 
Pumpen 1 Utgift 200 200 

Netto 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
10104 Inkomst -192 -192 
Gladan 5 Utgift 200 200 

Netto 0 0 200 -192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
10115 Inkomst -600 -600 -1 200 
Kattesjön etapp 2 Utgift 1 935 990 990 

Netto 1 935 0 990 -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 
10116 Inkomst -3 456 -3 456 
Dihult Diö Utgift 5 904 5 904 

Netto 0 0 0 0 0 5 904 -3 456 0 0 0 0 0 0 0 2 448 
10117 Inkomst -1 932 -1 932 
Stenbrohult 2:18 Utgift 2 646 2 646 

Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 2 646 -1 932 0 0 0 0 714 
Nytt XXXXX Inkomst -1 229 -1 229 -2 458 
Delary Utgift 1 824 1 824 3 648 

Netto 0 0 0 0 0 0 1 824 -1 229 0 0 1 824 -1 229 0 0 1 190 
Nytt XXXXX Inkomst -1 536 -1 536 
Liatorp (S-Björnhult 1:3) Utgift 1 304 1 304 

Netto 0 0 0 0 0 1 304 -1 536 0 0 0 0 0 0 0 -232 
Nytt XXXXX Inkomst -912 -912 
Virestad (Virestad 1:33) Utgift 752 750 1 502 

Netto 0 0 0 0 0 752 -912 0 0 0 0 0 0 750 590 
Nytt XXXXX Inkomst -1 500 -1 500 -3 000 
Möckelns sågverk Utgift 2 000 2 000 4 000 

Netto 0 0 0 0 0 2 000 -1 500 2 000 -1 500 0 0 0 0 0 1 000 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inkomst 0 
Utgift 0 
Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 
Inkomst -6 000 0 0 -11 662 -21 437 -14 574 -20 066 -12 348 -16 241 -12 575 -9 435 -5 818 -4 767 -1 928 -130 851 
Utgift 33 861 0 16 536 29 929 15 000 25 360 30 224 29 500 29 674 6 972 10 724 8 900 0 750 203 569 
Netto 27 861 0 16 536 18 267 -6 437 10 786 10 158 17 152 13 433 -5 603 1 289 3 082 -4 767 -1 178 72 718 
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Nämnderna BUDGET 2021 BUDGET 2022 BUDGET 2023 
Avskrivningar Internränta Kapitaltjänstkostnad Avskrivningar Internränta Kapitaltjänstkostnad Avskrivningar Internränta Kapitaltjänstkostnad 

Politisk verksamhet 0 0 0 
Kommunfullmäktige 0 0 0 
Revisionen 0 0 0 
Valnämnden 0 0 0 
Kommunstyrelsen 4 360 1 650 6 010 2 790 1 618 4 408 2 184 1 605 3 789 
Teknisk nämnd 58 625 25 125 83 750 61 646 26 420 88 066 68 488 29 352 97 840 
Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0 
Miljö- och byggnämnd 418 49 467 364 48 412 364 47 411 
Kultur- och fritidsnämnd 1 314 217 1 531 1 174 207 1 381 1 068 197 1 265 
Utbildningsnämnd 5 690 514 6 204 6 468 614 7 082 8 200 788 8 988 
Socialnämnd 1 581 168 1 749 1 505 142 1 647 996 120 1 116 
Gemensam nämnd familjerätt 15 2 17 15 2 17 15 2 17 
TOTALT 72 003 27 725 99 728 73 962 29 051 103 013 81 315 32 111 113 426 
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ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI 

TILLSAMMANS 

- BUDGET 2021 FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 

BÄSTA MÖJLIGA START PÅ LIVET 

På barnen ska vi satsa – inte spara – 
vi satsar för att kunna prioritera tidiga insatser och 

flera vuxna i skolan. 

TRYGGHET GENOM HELA LIVET 

Ta fram en social översiktsplan för hela 

Älmhults kommun som sedan 

ligger till grund för en hållbar utveckling. 

ETT SAMHÄLLE MED MÖJLIGHETER 

I Älmhult ska människor trivas och må bra – 
en grundläggande förutsättning för detta är en egen 

försörjning och därför satsar vi på utbildning 

och stöd till individen samtidigt som 

vi är möjliggörare för ortens företag. 

PERSONAL 
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs – 

vi lyssnar på dem och inför därför bland annat arbetskläder 

till skolpersonal och tillitsbaserat ledarskap. 

EKONOMI 
Vi tar långsiktigt ansvar för ekonomin och kommunens 

investeringar – både genom effektiviseringar, 

men också genom strategiska tillskott i skola, vård och omsorg. 

1 



259

 

 
 

 

   

    

 

    

  

  

   

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI TILLSAMMANS 

Älmhult är en fantastisk plats att bo, verka och leva i – vi socialdemokrater känner en stor 

optimist och framtidstro för Älmhult. Vår vision är att Älmhult ska vara en ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbar plats där alla känner sig hemma. Älmhult präglas av jämlikhet, jämställdhet, 

solidaritet och en drivkraft att vilja göra saker tillsammans. 

2020 har präglats av Coronapandemins kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser och prognoserna 

för de närmsta åren är osäkra. Sveriges socialdemokratiskt ledda regering har tillsammans med 

sina samarbetspartier gjort historiska insatser för att minska konsekvenserna av pandemin. Att 

rädda jobben, stärka välfärden och jobba för en hållbar återstart av landet har prioriterats. Nu 

måste vi kommuner göra verklighet av de satsningar som kommer från staten. Äldreomsorgen 

ska förstärkas och vi ska se till att jobba mot arbetslöshet genom utbildning – här finns stora 

satsningar från staten. 

Redan innan Coronapandemin spreds så flaggades det för en avmattning i konjunkturen. Då var 

den största utmaningen för företagen att utvecklas brist på kompetens och när coronapandemin 

går över så kommer det fortsatt att vara så. En god dialog med näringslivet och ett progressivt 

arbete inom kommunen kommer att innebära bättre förutsättningar för företagen att utvecklas 

och ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Samverkan är vägen framåt! 

Det är viktigt att kommunen nu fortsätter att planera för en positiv framtid och inte försöker 

bromsa sig ur de utmaningar vi står inför – detta kan förvärra Coronans effekter. Vi behöver 

dock ha med oss hur Coronans effekter påverkar oss kortsiktigt, men framförallt långsiktigt. En 

positiv sak som skett är att den digitala utveckling och användandet av den intensifierats. Vi 

måste göra en omvärldsanalys hur det påverkar individer, företag och resande för att kunna göra 

en fortsatt hållbar planering för Älmhults framtid. 

Vi socialdemokrater vill att det finns möjligheter att växa och utvecklas i hela kommunen. 

Kronoberg är ett landsbygdslän och vi ska säkerställa att de statliga myndigheterna utvecklar sin 

verksamhet istället för avvecklar den i Älmhult och Kronoberg. Vi ska ta till vara på 

engagemanget som finns på landsbygden och som kommun vara möjliggörare och växla upp de 

projekt som initieras. Vi vill arbeta för att utveckla infrastrukturen och behålla kommunens alla 

förskolor. 

Älmhults kommun har flera styrande dokument av hög kvalitet – bland annat miljöplan och 

kommunens övergripande mål. Nu ska vi arbeta aktivt med dessa och utvärdera resultaten. Vi 

måste också uppdatera vår måltidspolicy, upphandlingspolicy och andra strategiska dokument för 

att på ett ännu bättre sätt möta Älmhultsbornas behov och förväntningar. 

Generation Greta påminner oss hela tiden om vikten av att engagera sig i miljö- och 

klimatpolitiken. Vi är stolta över att hushållsnära insamling av förpackningar införs och att vi 

minskar matsvinnet i våra skolor, men vi måste göra mer. Bygga ut laddinfrastrukturen, minska 

vårt resande och utveckla hållbart byggande. 

Älmhult ska vara en kommun som håller ihop och detta förutsätter att vi tillsammans ställer upp 

för varandra – oavsett bakgrund och oavsett var i Älmhult du nu bor och vart du är på väg. 

Tillsammans är vi starka och gör Älmhult till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i! 

2 



260

 

 
 

 

 

  

    

     

   

  

  

 

 

   

  

   

   

 

  

    

 

 

 

 

   

    

      

  

 

 

 

 

 

 

  

BÄSTA MÖJLIGA START PÅ LIVET 

Barnen är de viktigaste människorna i världen, de är vår framtid och ska ges de bästa 

förutsättningarna för att utvecklas och för att leva ett hållbart liv med tilltro till sig själv och 

samhället. I skolan ska alla barn och ungdomar få plats, kunna utveckla sig och förbereda sig för 

framtidens utmaningar. I Älmhult ska alla skolor vara väl fungerande och ha en hög kvalitet från 

förskolan till gymnasie- och vuxenutbildning. Alla föräldrar ska uppmuntras att engagera sig i sina 

barn och detta ska ses som en viktig resurs. 

Genom att ha god kännedom om elevsammansättningen på kommunens olika skolor kan 

resurser riktas dit de gör störst nytta. Generellt ska vi satsa mest i de tidiga åldrarna för att skapa 

de bästa förutsättningarna för barnens framtid. Men, vi ska också fortsätta att göra prioriteringar 

utifrån barnens socioekonomiska bakgrund. 

I skolan är det flera professioner som är viktiga för eleverna. Lärarna med sin pedagogiska 

kompetens ska ha tid till att vara just lärare. För att möjliggöra detta behövs fler vuxna och fler 

professioner i skolan. Heltidsmenotorerna på Linnéskolan är en resurs för både lärare och elever 

– lärarna kan lägga mer tid i klassrummet och eleverna får stöttning av personal med kompetens 

att möta ungdomar samt med större möjligheter att arbeta förvaltningsövergripande. Detta 

projekt ska fortsätta och utvecklas. 

Vi tror att tidiga insatser med fokus på läsning och läsförståelse är grundläggande för att Älmhults 

barn ska klara av sin skolgång och lägga grunden för ett hållbart liv. Här har skolbibliotikarierna 

en viktig roll och vill därför dra tillbaka den besparing som ligger här. 

Ungdomars psykiska ohälsa har ökat och forskning pågår. Att vara ung vuxen innebär att möta 

dagliga utmaningar som är helt normala, men som det kan tänkas behövas strategier för att klara 

av. Men, det finns en mindre grupp inga som behöver omfattande och professionell hjälp och det 

är viktigt att hitta dem i tid. Samhället behöver motverka stigmat kopplat till psykisk ohälsa och 

våga kontakta de organisationer och funktioner som ger stöd till unga som mår dåligt. Här 

behövs samverkan mellan skola, primärvård och föreningsliv. 

Barnkonventionen och Barnens bästa gäller i Kronoberg ska hela tiden finnas med i hela 

kommunens arbete – samverkan är vägen framåt. En väl fungerande skola är den mest 

resurseffektiva skolan – här ska vi satsa – inte hyvla, spara eller dra ner utan istället se till att 

barnen får bästa möjliga start på livet. 
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TRYGGHET GENOM HELA LIVET 

I Älmhult spelar det ingen om roll var vi kommer ifrån eller vilken bakgrund vi har – här tar vi 

hand om varandra och möts av respekt inom alla kommunens verksamheter. Samhällets 

gemensamma välfärd ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet och fokus ska ligga på människors 

olika behov och individuella situationer. Vi vill att Älmhult ska vara en plats där alla känner sig 

hemma och känner sig trygga – genom hela livet. 

Vi ser att arbete med placeringar av barn, våldsutsatta kvinnor och personer i missbruk ökar. 

Detta är en kostsam verksamhet – både kopplat till lidande för individen och rent ekonomiskt för 

kommunen. Här behöver vi ta fram en plan för att arbeta förebyggande med de faktorer som gör 

att problemen uppstår. Kommunens stödenhet där fältassistenter och behandlare inom 

öppenvården arbetar spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. Vi tror att med rätt insatser 

här så kan vi öka barn och unga vuxnas möjligheter att få rätt vård på hemmaplan utan att 

behöva rycka upp dem ur sitt sammanhang. Eftersom antalet placeringar ökar behöver vi 

analysera om det via stödenheten går att arbeta mer förebyggande för att undvika detta. 

Vi ser också att antalet placeringar kopplat till missbruk blir fler. Även här behöver vi göra en 

analys av hur vi arbetar förebyggande. Använder vi rätt verktyg och rätt metoder eller behöver vi 

satsa på kompetensutveckling för att minska lidandet hos individen och skadorna i samhället som 

ett missbruk innebär. 

Vi behöver också titta på lösningar som inte är så kostsamma i de fall det går. Kommunen 

behöver hitta fler egna familjehem och arbeta för att behålla de vi har. När det gäller våld i nära 

relationer så är det inte ovanligt att våldet är situationsbetingat på grund av till exempel missbruk 

eller känslor. En lösning kan vara att hjälpa familjen med ett delat boende på samma ort för att 

skapa förutsättningar för barnen att träffa både föräldrarna. Vi behöver också öka samverkan 

med andra kommuner för att i de fall det finns behov av en längre flytt inte behöva använda 

HVB-hem när det egentligen är ett eget boende som behövs. Även här behöver vi göra en analys 

på hur vi arbetar på bästa sätt för att göra lösningarna socialt och ekonomiskt hållbara. 

Utvecklingen av kommunens demensvård är pågående – fler demensavdelningar är inrättade och 

vi anser att denna utveckling ska fortsätta till dess behoven är tillgodosedda. Antalet personer i 

yngre ålder som drabbas av demenssjukdom ökar och här behöver vi också ha en beredskap på 

hur vi möter detta. Regeringens äldreomsorgslyft kommer väl till pass i dessa frågor för att öka 

kompetensen hos personalen. 

Vi ser en förändring i de önskemål som personer i behov av hemtjänst har, framförallt kvällstid 

när det är dags för sista besöket. Idag slutar dagpersonalen runt niotiden på kvällen, men många 

äldre vill lägga sig senare. För att lösa detta behöver vi införa en kvällspatrull inom hemtjänsten. 

Alla som bor, verkar och lever i Älmhult ska också uppleva att hela Älmhults samhälle är en trygg 

plats att vistas och verka i. Kommunen ska ha en aktiv samverkan med polis, medborgare, 

företagare, fastighetsägare och andra aktörer för att leva upp till detta och noggrant följa polisens 

trygghetsmätningar för att göra rätt åtgärder. Samverkan kommer att vara vägen framåt – öppen 

förskola, familjecentral, elevhälsovård – tillsammans med polis, region, föreningar och andra 

aktörer i samhället kan tillsammans öka tryggheten för alla Älmhultsbor. Uppmärksamhet, tidiga 

insatser och väl analyserade arbetssätt är en förutsättning. 
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ETT SAMHÄLLE MED MÖJLIGHETER 

Vi tror på Älmhult – här finns entreprenörskap, här finns uppfinningsrikedom och här finns 

företagsamhet. Vi ska ta till vara på samhällets gemensamma utvecklingspotential och för att 

detta ska vara möjligt så tror vi på en ökad samverkan mellan kommun, Älmhultsbor, föreningar 

och näringsliv. De senaste åren har Älmhult haft en stor inflyttning kopplat till flera olika 

faktorer. Näringslivets expansion, ökad tillgång på bostäder och migration. Älmhult ska fortsätta 

att växa i befolkning eftersom företagen är i behov av personal med rätt kompetens, vi blir fler 

som delar på de investeringar vi måste göra vare sig vi växer eller inte och utbudet av handel och 

kulturevenemang blir större för oss som redan bor här. 

Men, för att fortsätta att växa i antalet invånare så måste vi jobba med upplevelsen av att bo här. 

Det räcker inte att vi bygger hus – vi måste bygga livsmiljöer där människor mår bra att vistas i. 

Här tror vi att samverkan mellan byggaktörer, föreningar, näringsliv och kommun är vägen 

framåt – tillsammans kan vi skapa ett samhälle med möjligheter, ett samhälle där vi vill bo och 

mår bra av att leva i. Vi ser bland annat ett behov av att se över simhallens öppettider och hur vi 

aktivt arbetar med att minskar ensamheten hos äldre. 

I Älmhults kommun så arbetar vi för varandras bästa och för att lyckas med detta ska vi arbeta 

förvaltningsövergripande. Företagarna och Älmhultsborna ska känna sig trygga i kontakten med 

kommunen och uppleva att det arbetas för att se möjligheter istället för hinder. 

Älmhult har ett starkt näringsliv och det finns goda förutsättningar att det utvecklas. Här ska 

kommunen vara möjliggörare och vara lätta att få kontakt med. Kommunal upphandling ska vara 

en möjlighet för lokala företag och här ska vi arbeta aktivt med information, utbildning och hur 

upphandlingarna läggs upp för att möjliggöra mindre företags möjlighet att lägga anbud. Älmhults 

kommun ska också vara en drivande kraft i att utveckla infrastruktur i form av väg, järnväg, elnät, 

fiber med mera.  

En av Älmhults framgångsfaktorer har varit en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Men 

de senaste åren ser vi en ökad arbetslöshet framför allt hos unga och personer som är utrikes 

födda. Som en effekt av detta ser vi att behovet av ekonomiskt bistånd snabbt ökat de senaste 

åren. Här behöver vi ta krafttag. Arbetsmarknadsenheten har kommit igång och arbetar med att 

få ut människor i sysselsättning och rusta dem för arbetslivet genom individuella bedömningar, 

men vi måste göra mer. När personer slussas till arbetsmarknadsenheten måste finnas resurser att 

tillsammans med individen göra en kartläggning av dennes resurser, behov och motivation. Med 

detta som grund ökar sannolikheten att personen slussas ut i utbildning, sysselsättning eller arbete 

som blir av långsiktig karaktär vilket innebär minskat lidande för individen och minskad kostnad 

för kommunen. 

Vi måste vara lyhörda inför näringslivets behov av kompetens och arbeta aktivt med att skapa 

utbildningsplatser inom dessa områden. Vi måste göra kommunens bristyrken inom vård, kost 

och skola mer attraktiva så att människor söker sig till de utbildningarna. Vi måste långsiktigt 

planera samhället för att minska segregationen och kortsiktigt göra åtgärder för dess 

konsekvenser. 

Älmhult ska vara ett samhälle med låg arbetslöshet, ett samhälle där alla oavsett bakgrund 

inkluderas och ett samhälle med livsmiljöer där människor mår bra av att leva i. För att kunna 

leva upp till detta så måste vi ha en bättre uppfattning om demografin, den socioekonomiska 

situationen och folkhälsan i kommunen. Detta ska ligga till grund för strategiska beslut och 

prioriteringar som vi ska göra för att skapa en socialt hållbar utveckling av hela kommunen. 
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PERSONAL 

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Coronapandemin har lämnat efter sig en 

arbetsmiljöskuld kopplat till hög sjukfrånvaro bland personal inom både omsorg och skola 

tillsammans med en hög arbetsbelastning inom framför allt äldreomsorg. 

Kommunen måste nu och alltid ta ansvar och vara en bra arbetsgivare. Detta genom att ge 

personalen rätt resurser för att genomföra sitt uppdrag och vara lyhörda för de behov som 

uppstår. Medarbetarenkäten 2019 visar att vi har engagerade och motiverade medarbetare i 

kommunen och detta ska vi ta vara på. Vi socialdemokrater vill gärna se ett mer tillitsbaserat 

ledarskap som möjliggör för medarbetarna att bestämma över och utveckla sitt arbete och sin 

arbetssituation. I samband med detta behöver vi se över hur många personer cheferna ansvarar 

för samt ge dem rätt verktyg för att skapa förutsättningar att öka personalens engagemang. 

Sjukskrivningstalen inom vissa verksamheter sticker ut – särskilt boende och förskolan har höga 

sjuktal sedan en längre tid. Relaterat till den pandemi som vi just nu befinner oss i är det svårt att 

göra en djupare analys av sjukskrivningstalen, men detta är något kommunen ska arbeta aktivt 

med – gärna i projektform för att få extern finansiering. 

Älmhults kommun ska hela tiden arbeta aktivt med att vara en jämlik och jämställd arbetsgivare 

och uppmärksamma områden som behöver förbättras. Vi ser att många av kommunens 

medarbetare arbetar deltid, framför allt inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorg, 

förskola och kostenheten. Detta påverkar inkomsten och den framtida pensionen för individerna, 

men också möjligheten för kommunen att tillgodose kompetensförsörjningen inom dessa 

områden. Därför måste kommunen ta ansvar och arbeta för att flera ska jobba heltid. 

En annan viktig jämställdhetsfråga är ändamålsenliga arbetskläder till personal inom 

utbildningsförvaltningen. Ingen ifrågasätter att tekniska förvaltningens personal ska ha ytterkläder 

betalda av arbetsgivaren då en stor del av deras arbetstid tillbringas utomhus. Samma borde gälla 

all anställd personal i kommunen och därför vill vi se att Älmhults kommun tillhandahåller 

ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom kommunens skolverksamhet. I samtal 

med personal har det också kommit önskemål kring cirkulationstvätt inom äldreomsorgen för att 

avsätta mer tid till de boende 

Älmhults kommun upphandlar många tjänster och även här ska vi ta ett ansvar för dessa företags 

anställda genom att alltid kräva kollektivavtalsenliga villkor samt följa upp våra avtal så att detta 

efterlevs. 
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EKONOMI 

Varje skattekrona ska användas på bästa sätt, de som behöver resurserna mest ska prioriteras. Att 

Älmhults kommun ökar i invånarantal är en förutsättning för en ekonomiskt hållbar framtid. Vi 

står inför stora investeringar vare sig vi växer eller inte. Växer vi så är vi fler som delar på 

kostnaderna.  

Prognosen för de närmsta åren är ytterst osäker. Den rödgröna regeringen ger tillsammans med 

sina samarbetspartier stora tillskott till kommunen 2021. Detta kompenserar delvis för minskade 

skatteintäkter kopplat till lågkonjunkturen, men ger också tillskott som ska gå direkt ut i 

verksamheterna – vi räknar med 11 miljoner extra jämfört med sista skatteprognosen i augusti. 

SKR skriver i sin Ekonomirapport från oktober 2020 att demografiska utmaningar är ökande -

färre ska försörja fler - och därför måste offentliga sektorn bland annat göra en digital 

omställning för att effektivisera verksamheten. Förebyggande insatser för att minska behovet av 

välfärdstjänster lyfts också fram som en viktig åtgärd samt möjligheten till ett hållbart och 

förlängt arbetsliv. Fler människor behöver arbeta och en fullföljd gymnasieutbildning är den 

viktigaste faktorn för möjligheterna till en förankring på arbetsmarknaden. Kopplat till dessa 

faktorer har vi lagt flera uppdrag med syfte att skapa en hållbar utveckling för både individen och 

för kommunens ekonomi. 

Befolkningsprognos 

Vi räknar med 1.4 % befolkningsökning fram till 1 november 2020 och det är utgångspunkten i 

vår budget. 

Resultat 

Under de senaste åren har Älmhults kommun och kommunkoncern genererat positiva resultat 

vilket är en förutsättning för att fortsätta kunna investera och utvecklas. 

Älmhults kommun måste göra ett resultat på minst 1-2 % - detta är en förutsättning för att kunna 

fortsätta att investera i vår gemensamma välfärd. Att inte göra detta är att sakna framtidstro. Vi är 

positiva till att titta på alternativ när större investeringar ska genomföras, men vi ska välja det som 

är mest fördelaktigt för Älmhultsborna och för kommunens driftsbudget. 

Resultatet för 2020 återställs till 1.5 %. 

Finansiering 

Internräntan fastställs till SKR´s rekommendation 1,25 %. 

För att fortsätta utvecklas och investera i Älmhults framtid utökas lånetaket till 1 613 miljoner 

kronor. 

Resultatutjämningsreserv 

Resultatutjämningsreserven ligger kvar oförändrad för att finnas som säkerhet för förvärrad eller 

ny lågkonjunktur. 

Skattesats 

Vi socialdemokrater tar ansvar och vill satsa på våra barn – inte spara, vi vill också ha en välfärd 

som skapar trygghet genom hela livet och det kostar pengar.  
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För att inte behöva sänka kvaliteten på verksamheten inom skolan så föreslår vi en skattehöjning 

på 90 öre vilket 37 440 mkr som oavkortat går till socialnämnden och utbildningsnämndens 

verksamheter. Skattesatsen fastställs till 21.86 %. 

Samtidigt ger vi kommunchefen flera uppdrag som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar 

ekonomi och en socialt hållbar kommun. 

Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning 

Resultatet ska uppgå till 1.5 % 

Nettoinvesteringar ska vara högst 32.2 i förhållande till statsbidrag och skatter 2021. 

Självfinansieringsgraden ska vara 24.2 % 2021. 

Soliditeten 2021 uppnås till 18.3 % inklusive pensionsåtagande. 

Taxor och avgifter 

Socialdemokraterna yrkar bifall till nämndernas förslag på taxor med undantag för följande: 

Socialnämndens taxeförslag: 

- Socialdemokraterna yrkar avslag på höjning av färdtjänsttaxan. 

- Småhjälpmedel förblir kostnadsfria. 

Investeringar 

Socialdemokraterna yrkar bifall till nämndernas förslag till investeringsbudget med undantag för 

följande: 

Tekniska nämndens förslag till investeringsbudget: 

- ”VA-sanering befintligt” ökas till ursprunglig summa på 10 miljoner kronor 2021-22-23 

kopplat till den revision som är gjord sen tidigare. 

Lokalresursplan 

Socialdemokraterna yrkar bifall till presenterad lokalresursplan. 

Mark- och exploateringsbudget 

Socialdemokraterna yrkar bifall till presenterad mark- och exploateringsbudget. 
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UPPDRAG 

Social hållbarhet 

• Att ta fram en social översiktsplan med tillhörande handlingsplan för hela Älmhults 

kommun med syfte att ligga till grund för prioriteringar av insatser för att skapa en social 

hållbar utveckling. 

• Att arbeta aktivt med att skapa ett större utbud på utbildning riktat mot vuxna i Älmhult 

– både på plats och via distansundervisning. 

• Att säkerställa att barnkonventionen och ”Barnens bästa gäller i Kronoberg” arbetas med 

och efterföljs i hela kommunkoncernen. 

• Att utveckla arbetsmarknadsenheten kopplat till kommunens mål att fler personer ska bli 

självförsörjande. 

Utveckling 

• Att genomföra en omvärldsanalys innefattande pandemins påverkan på lång och kort sikt. 

• Att säkerställa att kommunen är progressiva gällande digitala lösningar med syfte att både 

underlätta för kommuninvånarna samt frigöra tid för vår personal. 

• Att fortsätta driva infrastrukturfrågor mot Trafikverket gällande framförallt Sydostlänken 

och dess tidsperspektiv/dragning samt vara aktiva i planeringen av höghastighetståg. 

• Att i planeringen av befintliga och nya bostadsområden säkerställa att det tas hänsyn till 

en social, ekonomisk och ekologisk hållbar planering. Utgångspunkten ska vara att 

människor ska vilja bo här och må bra av att bo här. 

Näringslivsutveckling 

• Att kommunen bidrar till att öka lokala företags möjlighet att delta i kommunala och 

regionala upphandlingar genom att till exempel starta en upphandlingsskola, gärna i 

samarbete med Region Kronoberg. 

• Att upphandlingspolicyn uppdateras innefattande utveckling av uppföljning av befintliga 

avtal. Möjligheten till att lägga till ett socialt ansvar i upphandlingar undersöks.  

Personal 

• Att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi för kommunkoncernen. 

• Att öka andelen tillsvidareanställd personal och minska visstidsanställningar. 

• Att ta fram förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap kan 

utvecklas samt starta pilotprojekt med kontinuerlig uppföljning. 

• Att personal och anställda inom kommunens skolverksamhet tillhandahålls 

ändamålsenliga arbetskläder. 

• Att utreda möjligheterna till cirkulationstvätt i aktuella verksamheter. 

Ekonomi 

• Att förändra strukturen i kommunens budget så att LSS-utjämningsfondens utfall kopplas 

till socialnämndens budget. I år flyttas 5 miljoner kronor från ”finansen” till 
socialnämnden. 

• Att genom samarbete mellan förvaltningarna gällande till exempel administration och 

användning av fordon effektivisera arbetet vilket ska ge ett utfall på 5 miljoner kronor. 
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• Att effektivisera kommunens fastighetsbestånd samt avyttra lokaler som inte används 

effektivt. I samband med detta ska även systemet för internhyra ses över. 

• Att i alla de verksamheter där nettokostnadsavvikelsen är hög göra en analys och komma 

med förslag till långsiktigt hållbara åtgärder.  

TRYGGHET 

• Att brottsförebyggande rådet startas omgående 

• Att förslag på hur vi kan skapa fler bostadsalternativ för äldre personer i hel kommunen 

tas fram. 

10 



268

 

 
 

 

    

   

    

   

   

     

     

    

     

     

    

   

    

 

      

     

     

    

    

 

  

     

  

  

 

   

BUDGETBESLUT 

Nämnderna tillförs följande belopp – se bifogat excelark 

Politisk verksamhet – 0 

Kommunfullmäktige – 0 

Revisionen – 0 

Valnämnden - 0 

Kommunstyrelsen - - 300 000 

Tekniska nämnden – 2 700 

Överförmyndarnämnden – 550 

Miljö- och byggnämnden - 0 

Kultur- och fritidsnämnden – 1 500 

Utbildningsnämnden – 36 000 

Socialnämnden – 15 000 

Gemensamma nämnden – 198 

Under Kommunstyrelsen 

Strategiska satsningar – 1 400 

Utökade statsbidrag – 11 000 

Ökad befolkning 1.4 % - 4 600 

Effektiviseringspost – 5 000 

Skattehöjning 90 öre – 37 440 

Resultat 

Resultat - 16 558 (1.5 %) 
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RESULTATMÅL 

Huvudprocess Socialdemokraternas 
tilläggs/ändringsyrkande till 
resultatmål 2020 

Dagens formulering 

Utbildning och 
arbetsmarknadsprocess 

Syftet är att varje invånare ska 
vara självförsörjande 

Ändringsyrkande: I Älmhults kommun 
är alla barn behöriga till gymnasiet efter åk 
9. 

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

I Älmhults kommun ska alla 
barn i förskola och grundskola 
få sina val av skolor 

Ändringsyrkande: Älmhults arbetslöshet 
ska ligga lågt i förhållande till övriga 
Sverige genom utbildning, arbete och 
sysselsättning och andelen 
självförsörjande hushåll ökar varje år. 

I Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll 
varje år. 

Välfärdsprocess 

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

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

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

Tilläggsyrkande: Vi utvecklar Älmhults 
kommun med utgångspunkt att 
människor ska må bra utifrån ett hållbart 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
perspektiv. 

Samhällsutvecklingsprocess 

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

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

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

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

Ändringsyrkande: Privatpersoner och 
företagare ska känna ett ökat förtroende 
för kommunen och det är enkelt och 
effektivt att få kontakt med rätt 
person/förvaltning. 

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

I Älmhults kommun är det 
enkelt och effektivt att få 
kontakt och hjälp när du vill 
starta företag eller utveckla ditt 
företag. 
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2020-09-03 

Reviderad budgetanvisning/ budgetberednings förslag 

Belopp i tkr 

BOKSLUT 2019 KF-

budgetanvisning 

2021 

PROGNOS 2020 

Delårsrapport 

1 per mars 

KS 2020-02-04 

§28 KS 2019/132 

Omföring 

arbetsmarknads-

enheten från KS till 

SN Beslut 

KF 2020-02-24 

§22 KS 2019/116 

Omföring MEX 

och MSB från TN 

till KS 

KS 2020-06-09 

§81 KS 2020/35 

Hyresavtal 

Folkets hus 

KF 2020-06-22 

§84 KS 2019/82 

Omföring av 

Fasta arvoden 

KS 2020/64 

Boklidens 

idrottsplats 

Liatorp 2021 

(beslut sep 

2020) 

Omföring 

ramar för 

Service-

center 

Till budget-

beredningen att 

omfördela 2021 

Budget- 

beredningens 

förslag 2021 

Nämndernas 

reviderade 

budgetbehov 

2021 hänsyn till 

lokalresursplan 

och omföring av 

fasta arvoden 

Till budget-

beredningen 

att omfördela 

2022 utöver 

2021 

Budget- 

beredningens 

förslag 2022 

Nämndernas 

reviderade 

budgetbehov 

2022 hänsyn till 

lokalresursplan 

och omföring av 

fasta arvoden 

Till budget-

beredningen 

att omfördela 

2023 utöver 

2021och 2022 

Budget- 

beredningens 

förslag 2023 

Nämndernas 

reviderade 

budgetbehov 

2023 hänsyn till 

lokalresursplan 

och omföring av 

fasta arvoden 

Politisk verksamhet 8 581 9 182 9 182 -9 157 -25 0 0 9 182 0 9 182 0 9 182 

Kommunfullmäktige - - - 1 925 1 925 1 925 0 1 925 0 

Revisionen - - - 819 819 819 0 819 0 

Valnämnden - - - 20 20 20 0 20 0 

Kommunstyrelsen 51 916 52 639 52 639 -706 1 850 3 950 2 405 -300 59 838 52 639 59 838 52 639 59 838 52 639 

Teknisk nämnd 83 838 80 125 83 112 -1 850 280 -677 2 700 80 578 84 613 80 578 91 113 80 578 91 113 

Gemensam överförmyndarnämnd 1 675 1 565 1 655 550 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 

Miljö- och byggnämnd 9 351 10 272 10 272 280 -28 10 524 11 960 10 524 12 622 10 524 12 592 

Kultur- och fritidsnämnd 36 125 39 418 38 627 552 280 -38 1 500 41 712 41 346 41 712 41 346 41 712 41 346 

Utbildningsnämnd 472 565 483 499 505 462 795 -438 36 000 519 856 509 456 519 856 528 615 519 856 551 309 

Socialnämnd 350 273 345 933 365 145 706 808 -1 199 15 000 361 248 364 425 361 248 359 975 361 248 362 575 

Gemensam nämnd familjerätt 1 340 1 207 1 433 198 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 

1 015 664 1 023 840 1 067 527 0 0 552 0 0 0 55 648 1 080 040 1 077 141 0 1 080 040 1 099 012 0 1 080 040 1 124 276 

Under kommunstyrelsen ("finansen") 

Pensionsåtaganden 21 417 31 857 31 347 0 31 857 31 857 0 32 896 32 896 0 33 999 33 999 

Löneökningar 2020 27 000 22 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Löneökningar 2021 23 000 - 23 000 23 000 29 000 29 000 29 000 29 000 

Löneökningar 2022 0 - - - 22 000 22 000 28 000 28 000 

Löneökningar 2023 0 - - - - - 22 000 22 000 

KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 15 000 - 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset 0 0 5 058 5 058 5 058 12 142 12 142 12 142 

Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B 0 0 4 287 4 287 4 287 7 878 7 878 7 878 

Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 257 257 257 615 615 615 561 561 561 

Lokalresursplan XXXX - Skola Tillfällig modulskola (Elmeskolan) 11 540 11 540 11 540 11 127 11 127 11 127 0 0 0 

Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) 0 351 351 351 842 842 842 

KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020) 750 0 750 0 0 

KS strategiska 1 400 1 400 0 0 

Statligt stöd -11 000 -11 000 0 0

 Skattehöjning 90 öre -37 440 -37 440 0 0 

Effektivisering -5 000 -5 000 0 0 

Ökad befolkning (Idag 232 + 10 pers, i detta ark 176 pers) ?? -4 600 -4 600 0 0 

779 - 14 000 0 0 0 

Avgår intern ränta -20 410 -22 646 -19 494 0 -27 725 -27 725 0 -29 051 -29 051 0 -32 111 -32 111 

Verksamhetens nettokostnad 1 017 450 1 098 051 1 115 380 0 0 552 0 750 0 -4 195 1 090 079 1 143 070 6 438 1 183 323 1 202 295 6 423 1 209 351 1 253 587 

Skatteintäkter -850 825 -890 856 -855 808 -871 798 -871 798 -903 867 -903 867 -940 967 -940 967 

Generella statsbidrag, utjämning -177 114 -211 921 -219 865 -243 104 -243 104 -249 174 -249 174 -251 504 -251 504 

finansiella intäkter -5 066 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 -3 735 

finansiella kostnader 5 471 12 000 9 500 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Resultat -10 084 3 539 45 472 -16 558 36 433 38 547 57 519 25 145 69 381 
Procentuell ökning befolkning 1/11 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret ( utgång 1/11 2019 - 17 643 st) 17 819 17 819 17 998 18 178 

Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 1,49% -3,34% -2,11% 

Resultat för att nå finansiellt målet -4 460 -4 612 0 

BUDGETBEREDNING 

Budget 2021 plan 2022-2023, Drif 
Beslutat av KF 

Nämndernas behov 

Nämndernas justerade behov 

Omfördelning av medel 

2021 2022 2023 

359 245 000 265 844 000 151 465 000 

16 558 000 -38 547 000 -25 145 000 

8 866 000 2 915 000 -13 972 000 

Investeringar 

Resultat 

Exploateringar 

Finansiella nyckeltal (får endast ändras av ESE o AG) 2021 2022 2023 

Resultatets andel av skatteintäkter, generella bidrag och utjä 1,49% -3,34% -2,11% 

Nettoinvesteringarnas andel i förhållande till skatter och sta 32,2% 23,1% 12,7% 

Självfinansieringsgrad investeringar 24,7% 13,3% 37,1% 

Soliditet inklusive pensionsåtagande (baserad på prognos 2020 18,1% 15,3% 16,0% 

Lånebehov (Reavinster/förluster ej värderade) 279 550 000 233 344 000 81 323 000 

Lånetak (som KF behöver besluta med anledning av budgetb 1 611 550 000 1 844 894 000 1 926 217 000 

Mål 2020 Förslag 2021 Förslag 2022 Förslag 2023 

0,4% 4,5% 4,5% 4,5% 

13,8% 10,0% 10,0% 10,0% 

50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

17,5% 20,0% 20,0% 20,0% 

0 kr 0 kr 0 kr 

1 332 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 



  

 

 

  Budget 2021 plan 2022-2023, Drift 

Belopp i tkr 
Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 2023 

Politisk  verksamhet 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Teknisk nämnd 
Gemensam överförmyndarnämnd 
Miljö- och byggnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Gemensam nämnd familjerätt 

0 
1 867 

794 
19 

54 842 
75 542 
1 518 

10 208 
39 006 

469 340 
332 951 

1 171 

0 
1 867 

794 
19 

54 842 
75 542 
1 518 

10 208 
39 006 

469 340 
332 951 

1 171 

0 
1 867 

794 
19 

54 842 
75 542 
1 518 

10 208 
39 006 

469 340 
332 951 

1 171 
987 258 987 258 987 258 

Under kommunstyrelsen ("finansen") 
Pensionsåtaganden 
Löneökningar 2020 
Löneökningar 2021 
Löneökningar 2022 
Löneökningar 2023 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 
KS 2018/50 Kompensation Paradiset till UN från och med 2021 
Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset 
Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B 
Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 
Lokalresursplan XXXX - Skola Tillfällig modulskola (Elmeskolan) 
Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) 
KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020) 
Avgår intern ränta 

32 896 
27 000 
29 000 
22 000 

-
15 000 

-15 000 
5 058 
4 287 

615 
11 127 

351 
0 

-29 051 

33 999 
27 000 
29 000 
28 000 
22 000 
15 000 

-15 000 
12 142 
7 878 

561 
0 

842 
0 

-32 111 

31 857 
27 000 
23 000 

-
-

15 000 
-15 000 

0 
0 

257 
11 540 

0 
750 

-27 725 
Verksamhetens nettokostnad 1 053 937 1 090 541 1 116 569 

Skatteintäkter 
Generella statsbidrag, utjämning 
finansiella intäkter 
finansiella kostnader 

-898 475 
-260 090 

-3 735 
12 000 

-938 374 
-250 334 

-3 735 
12 000 

-869 897 
-261 826 

-3 735 
12 000 

Resultat -69 521 -59 759 -63 874 
Procentuell ökning befolkning 1/11 1,4% 1,0% 1,0% 
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret ( utgång 1/11 2019 - 17 643 st) 17 883 18 062 18 242 
Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 4,73% 4,70% 5,67% 
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Investeringbehov 2021-2032, tkr 

Investeringbehov, tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 2021-

2032 
Kommunfullmäktige* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Revisionen* 0 
Valnämnden* 0 
Överförmyndarnämnd 0 
Kommunstyrelsen 1 700 900 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 
Teknisk nämnd, skattekollektivet 300 675 155 200 56 555 53 410 69 410 22 200 16 600 11 500 9 800 12 765 12 765 12 765 733 645 
Utbildningsnämnd 5 750 28 750 9 300 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 81 800 
Socialnämnd 4 370 4 244 8 010 8 059 7 882 4 594 5 155 5 139 8 533 9 201 4 974 4 974 75 135 
Kultur- och fritidsnämnd 1 500 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 750 
Miljö- och byggnämnd 250 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 250 
summa skattekollektivet 314 245 191 844 77 465 67 669 83 542 32 994 28 005 22 839 24 583 28 166 23 989 23 939 919 280 
Teknisk nämnd, taxekollektivet 45 000 74 000 74 000 41 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 458 800 
summa taxekollektivet 45 000 74 000 74 000 41 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 458 800 
Summa investeringar totalt 359 245 265 844 151 465 108 669 109 142 59 294 54 405 49 839 52 383 61 666 53 089 53 039 1 378 080 
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* Tidigare ingick dessa i politisk verksamhet 



SAMMANSTÄLLNING (KS och TN) 

Skattekollektiv År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Inkomst -46 505 -56 887 -58 910 -59 223 -61 350 -70 101 -80 088 -46 525 -31 525 -37 875 -12 638 -3 925 -565 552 
Utgift 38 835 41 535 51 375 78 667 73 110 49 207 78 453 36 830 26 860 21 875 0 1 877 498 624 
Netto -7 670 -15 352 -7 535 19 444 11 760 -20 894 -1 635 -9 695 -4 665 -16 000 -12 638 -2 048 -66 928 

Taxekollektiv (VA) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 
Summa 

2021-2032 
Inkomst 0 -11 662 -21 437 -14 574 -20 066 -12 348 -16 241 -12 575 -9 435 -5 818 -4 767 -1 928 -130 851 
Utgift 16 536 29 929 15 000 25 360 30 224 29 500 29 674 6 972 10 724 8 900 0 750 203 569 
Netto 16 536 18 267 -6 437 10 786 10 158 17 152 13 433 -5 603 1 289 3 082 -4 767 -1 178 72 718 
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Skattehöjningar bör inte användas som medel för 
att kortsiktigt dämpa effekterna av djupgående 
strukturella problem. 
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Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för 
sämre tider. Innan kommunen genomför stora 
reformer och investeringar måste den ta hänsyn till 
att det ekonomiska läget kan komma att förändras 
väsentligt. 

Älmhults kommun kan inte fortsätta belåna för att 
betala skulder. En god ekonomi är en förutsättning 
för framtida hållbarhet och tillväxt. 

Om Älmhult ska kunna fortsätta växa och utvecklas 
måste arbete och skötsamhet löna sig för att 
välfärden långsiktigt ska kunna säkras. 

 Medborgarna ska känna sig trygga i att de får 
den vård och omsorg de behöver, när de 
behöver den, på tillfredsställande vis. 

 Medborgarna ska känna sig trygga i att de får 
god kunskap och utbildning i en trygg miljö på 
våra skolor. 

 Medborgarna i Älmhult ska känna sig trygga 
ute i vårt samhälle. Vi vill därför införa 
kameror på skymda platser som lockar till sig 
verksamhet med kriminella inslag för att 
stärka säkerheten och underlätta uppklarning 
av brott. 

 Medborgarna i Älmhult ska vara trygga i att 
politiker hanterar ekonomin med stor 
ansvarskänsla inför skattebetalarna. 

C - M – KD 

Aviserar att utnyttja RUR 

Resursutjämningsreserven och 
låter ekonomin fortsätta urholkas 

Socialdemokraterna 

Vill höja skatten med 90 öre för 
invånarna i Älmhults kommun 
medan ekonomin fortsätter 
urholkas 

För en inkomsttagare med 
300.000kr i årsinkomst kommer 
extranotan till medborgarna på ca 
2700kr kommande år. 

Vi 

Sverigedemokrater 
drar istället åt skärpet inom 
verksamheten med 3% för 
att 

få en budget i balans 
och låter de ansvariga 
stå för notan 



 

 

                    

                              

 

       
         

       
      

         

        
     

       
       

     
 

          
     

     
  

 

             
           
              

        

             
         

              
            

           
              

              
    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

275

Uppdrag Tidplan Ansvarig 

Att samtliga nämnder utifrån sin budget effektiviserar 
den egna verksamheten med 3 % under år 2021 

2021 Samtliga nämnder 

Att genom ett mätbart resultatmål inventera och 
genomlysa hela verksamhetens utgiftsposter, små och 
stora så väl som dolda, glömda och direkt synliga. 

2021 Samtliga nämnder 

Att varje enskild nämnd kvartalsvis redogör i en 
sammanställd rapport till kommunstyrelsen vilka 
åtgärder som gjorts och vilken resursbesparande effekt 
det renderat i under perioden samt att 
kommunstyrelsens ordförande redovisar resultatet på 
kommunfullmäktige. 

2021 Kommunstyrelsen 

Att se över den nya lättnaden i lagen och påbörja 
införandet av övervakningskameror i kommunens 
centrumkärna för ett brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande samhällsklimat. 

2021 - 2023 Tekniska nämnden 

- Effektivisering kan inrymma allt från mobil-abonnemang som inte längre nyttjas och ännu 
inte sagts upp, leasingavtal som kan omförhandlas, till ändrat arbetssätt, felutbetalningar 
och ouppmärksammat bidragsfusk. Här gäller det inte bara att se utanför boxen, utan också 
att se vad som finns inuti boxen. 

- Genom obligatorisk återrapportering kan arbetet följas upp och goda resultat kan sporra 
övriga nämnder att höja ambitionsnivån för ett förbättrat resultat. 

- Varje nämnd utgör ett arbetsteam och det är därför ur arbetsmiljösynpunkt en god 
möjlighet att hela processen leder till bättre samförstånd, samarbete och en gemensam 
ansvarskänsla mellan våra medarbetare. Vilket ökar både kunskapen och kompetensen i 
Älmhult Kommuns Regi utöver en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. 

Detta bidrar sannolikt även till att minska personalomsättningen och vi får en stabilare och 
hållbarare verksamhet i framtiden. 



”För den lilla människan med stora ambitioner. 
Älmhult ska präglas av trygghet och kunskap 
från barnsben till ålderdom” 

Gruppledaren har ordet 

Det är en utan tvekan en tuff tid, både ekonomiskt och hälsomässigt då Covid-19 drabbat 
landet i sin helhet och kommunen i stort. Vi är medvetna om att läget är svårt, men det 
kräver i sin tur att vi som politiker tar prioriteringar och ekonomin på extra stort allvar 
framöver. Älmhult kommuns verksamhet har under flera år byggt upp låneskulder utan 
realitet för att finansiera dessa. Det är därför rimligt att kommunens verksamhet solidariskt 
nu också ser till att vända trenden utan att lägga över kostnaden på kommunens invånare 
genom skattehöjningar eller att skjuta över dem på framtida generationer. Vi alla inom 
politiken har ett stort ansvar för att efterleva målet med en god ekonomisk hushållning 
genom våra uppdrag. 

Vi presenterar därför en åtstramning på alla plan i kommunens verksamheter där samtliga 
nämnder procentuellt utifrån sina förutsättningar förväntas göra en genomlysning av den 
egna verksamheten och inventera sina utgifter såväl dolda, glömda och direkt synliga. Det är 
dags för Älmhults kommun att returnera Gucciväskan och ta på sig arbetskläderna och börja 
arbeta för att på riktigt kunna visa i handling och inte bara i ord, att våra medborgares 
förtroende beaktas på största allvar. Varje använd skattekrona ska främja en stabil framtid för 
kommande generation och en trygg vardag för alla våra nuvarande och blivande invånare. 

”Håll i och håll ut, 
gäller både 
pandemin och 
ekonomin 
framöver” 

Tord Helle 

Gruppledare, Sverigedemokraterna Älmhult 276

 

 

 

      
       

               
                  
                

            
             

               
             

              
     

             
           

              
              

                 
              
              

 

 

 

 

 

 



   
 

 

   

      
   

 

 
      

        
 

   
        

         
        

       
       

 
 

             
            
 

 
 
 
 

    
     

 
  

    
 

   
       

 

   
 

       

 
 

   

Presidieskrivelse 

277

2020-09-28 1(1) 

Kommunfullmäktige Ärendenummer KS 2020/55 

Beslut fattat med stöd av kommunallagen 11:8 
Beslutet gäller revisorerna 

Presidieskrivelse om förslag till budget för 
kommunrevisionen år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att revisorernas 
driftbudget för år 2021 blir 819 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium ska bereda revisorernas budget senast före 
oktober månads utgång (Kommunallagen 11 kap. 8 §). Kommunfullmäktiges 
presidium har behandlat ärendet med stöd av kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning och föreslår kommunfullmäktige att revisorernas driftbudget 
för år 2021 blir 819 000 kronor. 

Motivering 
Revisionen har inte inkommit med något äskande om mer medel för år 2021 
därför föreslås revisorernas driftsbudget om 819 000 kronor kvarstå även för år 
2021. 

Bo Mazetti Marie Olofsson 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges första vice ordförande 

Helen Bengtsson 
Kommunfullmäktiges andra vice ordförande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för beredning av kommunens totala budget) 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 243 Svar på motion om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
Ärendenummer KS 2019/43 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 79, 
att remittera motionen för beredning i socialnämnden. 
Socialnämnden behandlade motion på sammanträde 2020-09-23, § 99, och 
beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 138 

 Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Socialnämnden 2020-09-23, § 99 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 

 Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-06, § 96 

 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
daterad 2019-02-20 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsen 

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 138 Svar på motion om att bygga ett nytt
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
Ärendenummer KS 2019/43 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
- Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 34, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07, § 79, 
att remittera motionen för beredning i socialnämnden. 
Socialnämnden behandlade motion på sammanträde 2020-09-23, § 99, och 
beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämnden 2020-09-23, § 99 

 Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-06, § 96 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 

 Kommunledningsförvaltingens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
daterad 2019-02-20 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-10-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med socialnämndens förslag. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
     

 
 
 
 

 
 

       
    
   

 
   

              
      

       
    

 
      

          
         

  
 

      
 

 
 

    
 

 
     

        
 

 
              

      
       

     
            

            
         

             
    
       

            
        

Tjänsteskrivelse 

282

2020-03-05 1(2) 

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

Motion om att bygga ett nytt äldreboende 
kombinerat med seniorboende 
Ärendenummer KS 2019/43 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt 
ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt äldreboende kombinerat med 
seniorlägenheter i kommunen hanteras i det pågående arbetet med 
lokalförsörjningen generellt. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Kommunfullmäktige beslut 2019-02-25, KS 2019/43 § 34 

Ärendeberedning 
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
Motionärerna beskriver att faktorer som är viktiga för en god ålderdom är 
minskad upplevelse av ensamhet, upplevelse av trygghet och ett boende som är 
anpassat efter exempelvis minskad rörelsefunktion. En av lösningarna som 
motionärerna ser är att bygga trygghetsboende för äldre där möjlighet till att ytor 
och aktiviteter kan samutnyttjas. 
Med anledning av detta yrkar motionärerna att 

 Kommunfullmäktige beslutar att det ska byggas ett nytt särskilt boende för 
äldre på tomten där Hagapark hotell idag står 

mailto:Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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2020-03-05 2(2) 

 Kommunfullmäktige beslutar att det ska byggas ”seniorlägenheter” med 
hyresrätt i anslutning till det särskilda boendet. 

Gällande frågan om seniorboende/särskilt boende specifikt föreslås att den 
hanteras i likhet med andra samhällsbyggnadsprojekt och därmed ingå i den 
långsiktiga planeringen. I det längre planeringsperspektivet har behovet av ett 
nytt särskilt boende identifierats samt behov av trygghets/seniorboende. Utifrån 
att planering sker för ett nytt särskilt boende samt att ett större arbete pågår kring 
lokalförsörjningen i kommunen i stort anser kommunledningsförvaltningen att 
frågan om trygghetsboende, seniorboende och verksamhetslokaler generellt 
hanteras i denna större kontext och inte som en enskildhet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även ur ett lokalförsörjningsperspektiv 
samt ur ett driftsperspektiv att frågan om nytt trygghetsboende i kommunen 
hanteras i det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt och kopplas 
särskilt till planeringen för nytt särskilt boende. Detta hanteras gemensamt av 
kommunledningsförvaltningen, i dialog med tekniska förvaltningen samt 
socialförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

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

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 

Beslutet skickas till 

För Information 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-09-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 99 Motion om att bygga ett nytt äldreboende
kombinerat med seniorlägenheter 
Ärendenummer SOC 2020/48 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 79 
att remittera motionen för beredning i socialnämnden. 
Socialförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens slutsats om att 
det ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt ur ett driftsperspektiv ska hanteras i 
det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 

 Kommunstyrelsens protokoll § 79 2020-04-07 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
daterad 2019-02-20 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2020-04-29 1(1) 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
Amanda Svensson 
amanda.svensson@almhult.se 

Motion om att bygga ett nytt äldreboende 
kombinerat med seniorboende 
Ärendenummer SOC 2020/48 

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Lars Ingvert och Ann Johansson (S) om att bygga ett nytt 
äldreboende kombinerat med seniorlägenheter, daterad 2019-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 79 
att remittera motionen för beredning i socialnämnden. 
Socialförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens slutsats om att 
det ur ett lokalförsörjningsperspektiv samt ur ett driftsperspektiv ska hanteras i 
det pågående arbetet med lokalförsörjningen generellt. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-29 

 Kommunstyrelsens protokoll § 79 2020-04-07 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 

 Motion om att bygga ett nytt äldreboende kombinerat med seniorlägenheter 
daterad 2019-02-20 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen 

Amanda Svensson Jenny Smedberg 
Nämndsekreterare Socialchef 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

mailto:amanda.svensson@almhult.se
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