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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om äskande av medel för
ombyggnation i Diö skola
Ärendenummer TN 2021/22

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktige beslut och antagen lokalförsörjningsplan har tekniska
nämnden genomfört upphandling av tillbyggnad för Diö skola. Entreprenör för
projektet är tilldelad och tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart
till höstterminens start 2021. Yttre miljön kommer att färdigställas under hösten
2021.
Totala kostanden för entreprenaden är fastställt till 11 000 000 kronor inklusive
byggherrekostnader, avgifter, och bygglov m.m.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 175
 Lokalresursplan 2021–2031, daterad 2020-08-24

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har beslutat att tillbyggnation av Diö skola skall
genomföras. Beslutet grundar sig på den analys och beredning som skett inom
ramen för arbetet med kommunens lokalresursplan 2021–2031.
Kommunfullmäktig har i sitt beslut gett tekniska nämnden i uppdrag att på börja
upphandling samt återkomma med budgetbehov och äskande om anslag för
projektet.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
 Tilldela investeringsanslag om 11 000 000 kronor för genomförande av
projekt 17 484, tillbyggnation Diö skola.

Lars Lund

Anders Nyberg

Fastighetschef

Teknisk chef
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2021-02-10
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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.
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1.3 Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp
lokalförsörjningen och lokalanvändningen.
I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults
kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i
kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor
som rör upplåtelser och användning av lokaler.
Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för
kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska
på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen
inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska
nämndens ansvar för lokalfrågorna.
Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala
verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar.
Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov.
Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.
Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från
samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till
lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021
Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från 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).
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Nyttjad lokalyta per verksamhet 2019
ca 120 739 kvm BRA
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Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

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

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.

2021–2031
202008-24

9(14)

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 YHutbildningar till Älmhult. Detta kan också påverka lokalbehovet.
Detta innebär att en utbyggnad av kommunens gymnasieskola behöver ske och stå
klar år 2024. Planeringen bör påbörjas under hösten 2020.
Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet
kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux
kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.
Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan
eventuell volymökning kan få implikationer på lokalfrågan men i dagsläget kan
dessa inte bedömas.
3.5 Vård- och omsorg
Idag finns 179 boendeplatser inom äldreomsorgen. Dessa fördelas på vårdboende
(100 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (19 platser).
Under perioden 2020 – 2031 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 527 till
2 619 (ökning 92 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 021 personer
till 1 327 (ökning 306 personer).
Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största
ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild
över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram
till och med år 2025 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år ökar med 17 personer,
den äldre åldersgruppen ökar med totalt 95 personer.
Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller
demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer
per kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults
kommun. På de särskilda boendena bor idag 19 stycken i åldern 65 - 79 år och 138
stycken är 80 år eller äldre.
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Idag finns 3 548 personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, av dessa bor
4,36 % på ett särskilt boende. Invånarantalet under prognosperioden kommer i
åldersgruppen öka med 398 personer till totalt 3 946 personer. Utgår vi från att
hälsan för Älmhultsborna år 2031 är likvärdig med dagens situation uppgår behovet
till 26 nya boendeplatser år 2031.
Förändringar i lokalbeståndet
I dagsläget finns 160 platser att tillgå som särskilda boendeplatser, som fördelar sig
på Nicklagården, Almgården, Ekebo och Solgården. En våning med plats för 8
boende står outnyttjad på Nicklagården. Ser vi på statistiken så kommer denna
avdelning behöva nyttjas år 2024. Sammantaget gör det att behovet av en
nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern
vårdgivare uppstår först år 2027.
Status på särskilda boenden
Ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen avseende översyn av
ändamålsenlighet med utgångpunkt från verksamhetens behov föreligger och arbetas
med.
-

-

Nicklagården har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar
Solgården har under perioden 2021-2023 ett omfattande renoveringsbehov ur
både fastighets- och verksamhetsbehov, en behovs- och kostnadsanalys
genomförs under året, för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Almgårdens äldre delar är i behov av översyn och det behövs en behovs- och
kostnadsanalys för att kunna presentera ett tillförlitligt beslutsunderlag.
Ekebo har under perioden 2021-2025 inga behov av större
fastighetsreinvesteringar.
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Ovanstående graf visar befolkningsvolymen för varje åldersgrupp per den siste
december 2018 samt den förväntade befolkningsvolymen per åldersgrupp år 2031.
3.7 Funktionsstöd
Förutsättningar
2020 finns två gruppbostäder LSS med sammanlagt 10 lägenheter, fyra
servicebostäder LSS med sammanlagt 36 lägenheter. Juni 2020 sker uppstart av en
servicebostad med sammanlagt sju lägenheter. Inom Socialpsykiatri SoL finns
sammanlagt 15 lägenheter.
Daglig verksamhet har 2020 sammanlagt 3 lokaler, i dagsläget är 56 brukare
fördelade efter lokalernas möjlighet.
Förändringar i lokalbeståndet
Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL inom
socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren.
Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatrin blir oftast kända för
socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras
behov svåra att kartlägga.
Kartläggningen visar också på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper
inom både LSS och SoL framöver.
Älmhults kommun har gjort en beställning till Älmhultsbostäder på en gruppbostad
med fem lägenheter inklusive gemensamhetsutrymme samt personallägenhet. Dessa
lägenheter är ämnade för verksamheten inom omsorg funktionsvariation och
beräknas vara färdiga för att flytta in i februari/mars 2021.
Utifrån kartläggningen ovan kan det konstateras att behovet av gruppbostad är
tillgodosett fram till 2022. I slutet av 2020 bör en kartläggning genomföras för att
säkerställa när i tid behov av ytterligare gruppbostad uppstår. Placering av denna ska
då följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det
att nästa gruppbostad är planerad att förläggas till västra Bökhultsområdet.
En utökning av lägenheter i befintliga servicebostäder har genomförts under 2019.
Utifrån det visar kartläggningen på ett behov av ytterligare utökning av
servicelägenheter i trapphusmodell som startas upp under 2020.
Kartläggningen visar att fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen
daglig verksamhet. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning
för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att
behövas ändamålsenliga lokaler för detta. Ska daglig verksamhet utökas behöver en
lokaliseringsstudie av verksamheten genomföras.
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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 inomhussamt 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

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028 2029 2030 2031

Mkr

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

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

Detaljplan
Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation
Avveckling

ÄBO

Byggnation
Projektering
Projektering
Byggnation
Uppdrag saknas
Uppdrag saknas
Uppdrag saknas
Färdigställd
Uppdrag saknas
Extern Skolpeng Byggnation
Uppdrag saknas
Planuppdrag
Planprogram
Planprogram
Uppdrag saknas
Extern Externt Projektering

1A

1A

1A

1B

1B

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

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

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 1(6)

Kommunfullmäktige

§ 175 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren
2022-2023
Ärendenummer KS 2020/55

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD.
2. Fastställa exploateringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
3. Fastställa investeringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
4. 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 mnkr
avseende Paradiset, projekt 17481.
5. Tilldela tekniska nämnden ett anslag om 252,5 mkr fördelat 20 mnkr år 2020,
175 mnkr år 2021 samt 57,5 mnkr år 2022 för att uppföra Paradiset, projekt
17481.
6. 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.
7. Utöka låneramen från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor.
8. Fastställa driftsbudget och verksamhetsplan för år 2021 och plan 2022 - 2023
enligt framlagt förslag från C, M och KD.
9. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2021 enligt
framlagt förslag från C, M och KD.
10. Fastställa indikatorer till nämnderna för år 2020 enligt framlagt förslag från
C, M och KD.
11. Fastställa skattesatsen till 20,96 kronor för år 2021.
12. Använda resultatutjämningsreserv (RUR) enligt liggande förslag från C, M
och KD.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-11-23

Sidnummer, beslut 2(6)

Kommunfullmäktige

13. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och landsting,
till 1,25% för år 2021.
14. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från
nämnderna.
15. Fastställa finansiella mål för ekonomin som är av god ekonomisk
hushållning, budget 2021 – 2023 enligt förslag från C, M och KD.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att:
o Utarbeta en förbättrad process kring investeringsbudgeten, i syfte
att långsiktigt anpassa investeringstakten till det ekonomiska
utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.
o Initiera arbetet med en planering för en hållbar tillväxt, med
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.
o Utarbeta modell för samordning av arbetet kring social hållbarhet
med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Eva Ballovarre (S), Patricia Schooner (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S),
Helen Bengtsson (S), Kristina Spjuth Sahlberg (S), Petra Karlsson (S), Kent
Ballovarre (S), Birgitta Bengtsson (S), Tommy Lövquist (S), Ann Johansson (S),
Håkan Pettersson (S), Predrag Jankovic (V) och Ulla-Britt Andreasson (V)
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) och Lina Yosefi (L) reserverar sig mot Alliansens budget
eftersom den saknar balans och finansiering. Budgeten bygger på framtida
skattehöjning och ökad belåning som belastar framtida generationer.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Michael Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år upprätta en budget senast i november månad.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Beslutet ska också innehålla en plan för de kommande tre åren.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Föreligger budget 2021, plan 2022 – 2023 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 250, och
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla Nya alliansens budgetförslag
med inkluderande uppdrag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen 2020-10-27, § 250
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 145
 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 2021, plan 2022–2023", Liberalerna
 Budget 2021 för Älmhults kommun, Socialdemokraterna
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna
 Yrkande till budget 2021 från Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), KarlHenrik Wallerstein (KD), Gusten Mårtensson (C), Tomas Harrysson (C), Pontus
Haglund (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Rosenquist (M), Marie Olofsson
(C), Tomas Simonsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S),
Predrag Jankovic (V), Kent Ballovarre (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Tord Helle (SD) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Eva Ballovarre (S) och Stefan Jönsson (S) yrkar avslag till Nya alliansens
budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och Liberalernas
budgetförslag.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till miljöpartiets uppdrag i miljöpartiets
budgetförslag.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Socialdemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Liberalernas budgetyrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag
som motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas
förslag som motförslag till huvudförslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ordförande finner att kommunfullmäktige utsett Socialdemokraternas förslag till
motförslag.
Propositionsordning 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Michael
Öbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat avslå Michael Öbergs (MP)
yrkande.
Omröstningsresultat
Propositionsordning 1
Ordföranden instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut och rösta NEJ för bifall till Eva Ballovarre (S) med fleras
yrkande.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenquist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Lina Yosefi (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)

JA

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövqvist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
19

14

6

19 ledamöter röstade JA, 14 ledamöter röstade NEJ och sex ledamöter avstod
från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Ekonomi- och kansliavdelningen
Kommunstyrelsen
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

