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Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 
Plats och tid 
Haganässkolans aula, klockan 18:30 
 
 
Bo Mazetti-Nissen (M) Christoffer Mowide 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du har symptom. 
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 Avsägelse från uppdragen som ordförande och 

ledamot i kommunstyrelsen från Elizabeth Peltola 
(C) 

2021/1 
3 

7 Avsägelse från uppdragen som ledamot och 
ordförande i utbildningsnämnden från Gusten 
Mårtensson (C) 

2021/1 
4 

8 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från Thomas Harrysson (C) 

2021/1 
5 

9 Avsägelse från uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen från Ingemar Almqvist (S) 

2021/1 
6 

10 Avsägelse från uppdragen som ersättare i miljö- 
och byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden 
och ersättare i kommunfullmäktige från Philip 
Akaronka (S) 

2021/1 
7 
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11 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från Björn Dellenmark (S) 

2021/1 
8 

12 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/178 
 

13 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Thomas Harrysson (C) 

2021/179 
 

14 Val till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 

2021/180 
 

15 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2021/181 
 

16 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/182 
 

17 Val till uppdraget som ordförande i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 

2021/183 
 

18 Val till uppdraget som kommunrevisor efter 
Ingemar Almqvist (S) 

2021/184 
 

19 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S) 

2021/185 
 

20 Val till uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnämnden efter Philip Akaronka (S) 

2021/186 
 

21 Val till uppdraget som ersättare i socialnämnden 
efter Björn Dellenmark (S) 

2021/187 
 

22 Val till uppdraget som ledmot i tekniska nämnden 
efter Staffan Ferm (S) 

2021/149 
9 

23 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 

2021/150 
10 

Beslutsärenden 
24 Svar på motion om insatser som ger ökad trygghet 

för cyklister - Michael Öberg (MP) 
2021/71 

11 - 43 

25 Svar på motion om att utveckla Älmhult hållbart - 
Helen Bengtsson (S) och Tommy Löfquist (S) 

2021/56 
44 - 51 

26 Revidering av VA-taxa 2021/143 
52 - 101 

27 Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunfullmäktige 2021/139 
102 - 107 

28 Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021/41 
108 - 113 

29 Sammanträdestider för 2022 2021/138 
114 - 119 

Frågor, interpellationer och nya motioner 
30 Enkla frågor  
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From:                                 Gusten Mårtensson
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 10:19:48 +0000
To:                                      Christoffer Mowide
Subject:                             Avsägelse av uppdrag - info till kommunfullmäktige

Till kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Hej,

Jag avsäger mig uppdragen som ordförande och ledamot i utbildningsnämnden från och med 
2021-11-01 till förmån för uppdrag i kommunstyrelsen. 

Mvh

Gusten Mårtensson
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From:                                 Thomas Harrysson
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 11:50:56 +0000
To:                                      Christoffer Mowide
Cc:                                      Gusten Mårtensson; Elizabeth Peltola
Subject:                             Avsägelse

Hej,
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag i kommunstyrelsen inklusive dess arbetsutskott med 
anledning av nytt uppdrag.
Vänligen,
Tomas Harrysson, Centerpartiet

Hämta Outlook för iOS
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From:                                 Christoffer Mowide
Sent:                                  Fri, 1 Oct 2021 05:29:14 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: lämnar mitt uppdrag i revisionen

Hej.  
 
Diarieför ni detta under dagen? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christoffer Mowide 
Nämndsekreterare 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55118 
christoffer.mowide@almhult.se  
www.almhult.se 

Värna om miljön - undvik utskrift 
 
Från: Alf Almqvist <alf.almqvist@almhult.se> 
Skickat: den 30 september 2021 21:57
Till: Christoffer Mowide <christoffer.mowide@almhult.se>
Ämne: lämnar mitt uppdrag i revisionen  
 

Hej Christoffer 

 

Vill bara meddela att jag med omedelbar verkan lämnar mitt uppdrag i kommunrevisionen, jag 
har tappat förtroendet för Älmhults kommun. 

 

Mvh 

Ingemar Almkvist 
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From:                                 Pilip Akaronka
Sent:                                  Thu, 23 Sep 2021 15:58:21 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             Avsägelse av politiska uppdrag

Hej! 

I bifogade filer finner ni avsägelse.

Tack på förhand!

Mvh - Pilip Akaronka 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 115 Val till uppdraget som ledamot i tekniska 
nämnden efter Staffan Ferm (S) 
Ärendenummer KS 2021/149 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Staffan Ferm (S) 2021-09-27, § 114, från 
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ledamot i tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag till beslut 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 117 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 
Ärendenummer KS 2021/150 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade, 2021-09-27, § 116, Ola Willhammar (C) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja 
ny ersättare i tekniska nämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 177 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 90, att motionen är besvarad med 
hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 119  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 

 Åtgärdsplan - plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 - 2025 
 

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) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 119 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 90.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 
 

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) 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-14  1(2) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om insatser 
som ger ökad trygghet för cyklister  
Ärendenummer KS 2021/71 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

 Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 90.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-14  2(2) 

 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 91 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer TN 2021/67 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande: 
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 
beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan 
minska och trafiksäkerheten öka. 

I kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26 beslutades att motionen ska 
överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att med bakgrund till dessa två planer att motionen är 
besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 64 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-27  1(2) 

Teknisk förvaltningen  
Emelie Lindholm   
emelie.lindholm@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Svar på motion om insatser som ger ökad trygghet 
för cyklister  
Ärendenummer TN 2021/67 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande: 
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 
beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan 
minska och trafiksäkerheten öka. 

I kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26 beslutades att motionen ska 
överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att med bakgrund till dessa två planer att motionen är 
besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 64 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
 
Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra infrastrukturen för 
oskyddade trafikanter. Som ett led i att arbeta med frågorna mer strategiskt och 
långsiktigt har två dokument tagits fram som berör detta. 

 Plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025.  
Planen innefattar utbyggnader och kompletteringar av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Syftet med planen är att skapa en tydlighet och långsiktighet i 
planeringen. Den långsiktiga planeringen underlättar också förvaltningens arbete 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-05-27  2(2) 

med att söka bidrag för åtgärder vilket har stora ekonomiska fördelar. Planen är 
också ett viktigt underlag för framtida budgetarbeten. I Planen för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder finns planerade åtgärder för de kommande fem 
åren som samtliga syftar till att skapa en ökad trygghet för cyklister. 

  
Åtgärder som är planerade innefattar bland annat cykelöverfarter där cyklister 
prioriteras framför bilister i vissa korsningspunkter, fler separerade cykelvägar 
samt åtgärder av befintliga otydliga korsningspunkter. Planen är granskad (2020-
03-03) av tekniska nämnden. Då beslutades att tekniska förvaltningen ska jobba 
i enlighet med planen och att den revideras löpande. 
 
 Cykelplan för Älmhults kommun.  
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 (KS 2017/6 §123) 
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en Cykelplan med mål och 
åtgärder kring såväl fysiska som mjuka åtgärder. Denna cykelplan är under 
framtagande och målsättningen är att den ska tas upp i Kommunfullmäktige 
under år 2021 efter att övriga nämnder med intressen i frågan har fått yttra sig. I 
cykelplanen ingår förutom ovan nämnda Plan för Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 2021–2025 även mjuka åtgärder (bland annat beteendeinsatser) för att 
uppmuntra till ökad cykling, utformningsprinciper vid anläggandet av nya 
cykelvägar såväl som nuläge och målbild över antalet cyklister i Älmhult. 
Med hänvisning till dessa två dokument anser tekniska förvaltningen att det 
finns en plan för insatser för ökad trygghet för cyklister och att vidare arbete i 
enlighet med dessa planer kommer att leda till ökad och tryggare möjligheter till 
cykling inom kommunen.  
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  
 
 
 
Emelie Lindholm Anders Nyberg 
Gatuingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÄLMHULTS KOMMUN 

INSATSER SOM GER ÖKAD TRYGGHET FÖR CYKLISTER 
Motion till kommunfullmäktige om att ställa krav på en trygg och säker cykelkommun.  

 
I Cykelfrämjandets senaste undersökning svarar cyklister på frågor om hur nöjda de är med 

cykelförhållandena på olika orter i Sverige. Cyklisterna i Älmhult ger bland annat betyg på hur bra 

cykelkommun Älmhult är, hur tryggt det är att cykla, om det finns olika hinder i vägnätet vid cykling 

och om fotgängare och cyklister kommer i konflikt med varandra. 

 Vanliga problem för cyklister i Älmhult inkluderar:  

- Inbyggda konflikter mellan olika trafikslag. På flera håll finns idag stora konflikter för cyklisterna som innebär 

att cykelbanan slutar och leds ut i en gångväg eller bilväg. Fotgängare och cyklister tvingas på vissa platser dela 

en yta utan tydlig separering.  

- Otrygga trafiksituationer där olika trafikslag blandas, i synnerhet vid de kommunala skolorna.  

- Cykelbanor ges en för låg prioritet i planeringen. Många cykelbanor ges omvägar eller orimliga och 

tidsineffektiva lösningar som skapa låg attraktivitet. Vanligt förekommande problem är att cyklister tvingas till 

skarpa svängar och omvägar när väl konflikter mellan trafikslag ska hanteras.  

Trots planer och prioriteringar på utökad cykelinfrastruktur finns brister i kommunen, vilket svaren i 

undersökningen från Cykelfrämjandet visar. Det är enligt oss problematiskt ur ett klimat- och 

miljöperspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv att vi inte lyckats göra cyklandet mer attraktivt. Ur 

miljö, klimat och folkhälsoskäl behöver vi öka det hållbara resandets andel av trafiken. Detta gynnar 

även folkhälsan. Den pågående pandemin har ytterligare aktualiserat behovet för människor att 

kunna ta sig fram med cykel på ett effektivt sätt.  

Kommunfullmäktige behöver kraftsamla för att göra Älmhult till en bättre cykelkommun. Oavsett när 

den kommunala cykelplanen kommer upp till politisk behandling anser vi att rätt åtgärder behövs 

prioriteras högt för en förbättrad och trafiksäker cykelkommun.  

Därför vill jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 

beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan minska och 

trafiksäkerheten öka.  

I synnerhet är det viktigt att förhindra att otrygga trafiksituationer uppkommer där barn och 

unga vistas för en trygg och säker väg till skolan.  

 

Älmhult den 19 april 2021 

 

Michael Öberg (MP)  

Gruppledare för Miljöpartiets kommungrupp 
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Planens omfattning och syfte 
Planen innefattar utbyggnader och kompletteringar av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder inom Älmhults tätort samt länkar mellan övriga orter och in till 
Älmhults tätort. Syftet med planen är att skapa en tydlighet och långsiktighet i 
vår planering, för tekniska förvaltningens egen skull, men även för att skapa en 
transparens mot andra förvaltningar och aktörer såsom trafikverket och regionen. 
Den långsiktiga planeringen underlättar också förvaltningens arbete med att söka 
bidrag för åtgärder vilket har stora ekonomiska fördelar. Planen är också ett bra 
underlag för framtida budgetarbeten. Planen är ett levande dokument vilket 
innebär att revideringar sker löpande. 

Planen berör främst åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik, dels nya gång- 
och cykelvägar, förbättring av befintliga gång- och cykelvägar samt åtgärder i 
korsningspunkter där oskyddade trafikanter och bilisters vägar korsas.  

Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en cykelplan med mål och åtgärder kring såväl fysiska som mjuka 
åtgärder. Detta dokument (Plan för Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021-2025) 
kommer således bli det strategiska dokument som tekniska förvaltningen utgår 
från när vi ska kommunicera i cykelplanen vilka åtgärder vi planerar att utföra 
och vilken prioritet de olika åtgärderna har.  

Analys av behov 
De åtgärder som presenteras nedan är resultatet av allmänhetens synpunkter på 
vårt cykelnät. Synpunkter har inhämtats genom dialogtillfällen med kommunens 
verksamheter och invånare samt genom att vi på flera sätt (sociala medier och 
budskap i den offentliga miljön) uppmanat allmänheten att tycka till om cykling.  

För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning ska utvecklingen inom 
cykelområdet kontinuerligt utvärderas och mätas. Cykelmätningar på strategiska 
platser kommer att genomföras såväl som ett årligt cykelbokslut med 
redovisning av genomförda åtgärder.  

Åtgärderna i denna plan kommer att uppdateras kontinuerligt och kommande 
åtgärder läggs till listan efter dialog med allmänheten. För att på ett enkelt sätt få 
in allmänhetens synpunkter och förslag ämnar vi utveckla den delen av 
kommunens hemsida som behandlar cykling och skapa ett smidigt sätt för 
dialog.  

Intern dialog 
Då samhällets infrastruktur naturligt påverkas av övriga satsningar, 
exploateringar och prioriteringar har denna plan tagits fram i dialog med övriga 
avdelningar inom och utanför den egna förvaltningen. Diskussioner som landat 
ner i dessa prioriteringar har bland annat förts med:  

 VA avdelningen för att samverka med deras projekt och grävningar.  
 Produktionsavdelningen för att få synpunkter på vad som behöver 

förändras ur ett driftsperspektiv. 
 Fastighetsavdelningen angående utbyggnad och nybyggnation av 

kommunala fastigheter såsom skolor och förskolor.  
 Samhällsbyggnadsförvaltningen för att samverka om framtida planer och 

exploateringar.  
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Förslag till åtgärder 
Nedan åtgärder har förts in i åtgärdsplanen efter diskussioner internt kring 
ombyggnadsbehov från ett driftsperspektiv, redan planerade VA ombyggnader 
men framförallt efter synpunkter och dialog med allmänheten.  

Nedan synpunkter har förankrats internt såväl som med Trafikverket och är 
åtgärder som tekniska förvaltningen föreslår tas vidare i budgetarbete och för 
projektering. Revideringar kommer att behöva ske löpande då vi måste anpassa 
oss till övriga verksamheter och aktörer.  

Synpunkter från boende i övriga tätorter än Älmhult berör oftast behovet av en 
länk in till Älmhults tätort. Åtgärder inom övriga tätorter är troligtvis inte så 
kostsamma utan kan genomföras inom raminvesteringsbudgeten. Om större 
behov i övriga tätorter skulle framkomma kommer dessa åtgärder plockas in i 
planen.  

För ytterligare info se respektive år där en utförligare beskrivning av respektive 
åtgärd finns. 
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ÅR ÅTGÄRD 
TOTAL 
KOSTNAD

KOMMUNENS 
INVESTERING 

BIDRAG

Under 
genomförande 
år 2021 

        

2021 Grusväg genom Paradiset 340 000 340 000   

2021 
Korsningspunkt 
Stenhuggarevägen 155 000 100 000 55 000

2021 
Korsningspunkt 
Svanabodavägen 155 000 100 000 55 000

2021 
Cykelväg Delary-Ryfors 
skola 1 500 000 750 000 750 000

2021  2 150 000 1 290 000 860 000 
Planerade 
åtgärder 2022-
2025       

2022 
Korsningspunkter 
Ljungbyvägen 1 700 000 850 000 850 000

2022 

GC väg Norregårdsgatan 
samt korsningspunkt 
Delaryvägen 2 500 000 2 500 000   

2022 Eriksgatan 800 000 800 000   

2022 
Cykelväg Etapp 1 
Älmhult-Diö 9 000 000 3 500 000 5 500 000

2022    14 000 000 7 650 000 6 350 000

2023 

Korsningspunkt 
Ljungbyv/Norra 
Ringvägen 3 500 000 3 500 000   

2023 
Västra Ringvägen GC 
åtgärder 500 000 500 000   

2023 Skolgatan 1 850 000 925 000 925 000
2023 Östra Björkgatan 300 000 150 000 150 000
2023    6 150 000 5 075 000 1 075 000

2024 
Korsningspunkt 
Köpmangatan/Eriksgatan

 
500 000 500 000   

2024 
Cykelväg Etapp 2 
Älmhult-Diö 

 
7 000 000 2 500 000 4 500 000

2024 
Linneskolan till 
Elmevägen 

 
1 030 000 515 000 515 000

2024    8 530 000 3 515 000 5 015 000

2025 
Cykelväg Etapp 3 
Älmhult-Diö 

 
9 000 000 3 500 000 5 500 000

2025 
Korsningspunkt 
Kyrkogatan/Bäckgatan

 
800 000 800 000   

2025 Badvägen- Sjöastadbygd 2 700 000 1 350 000 1 350 000
2025    12 500 000 5 650 000 6 850 000
             

2021-2025    43 330 000 23 180 000 20 150 000
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Förslag till ytterligare utredning innan beslut 
Under processen med att ta fram denna plan har många förslag inkommit som 
påtalar behovet av anläggandet av olika cykelvägar. Några av dessa anses vara 
så pass omfattande och kostsamma alternativt inte tidigare behandlade varken 
internt eller med andra aktörer att de bör utredas separat.  

Utredningen av dessa bör visa på om åtgärder bör utföras och således föras in i 
åtgärdsplanen med årtal och ett uppskattat pris. En utredning kan alternativt visa 
på att utredningen inte bör utföras eller att den inte bör utföras i nuläget men kan 
omprövas om ett antal år då samhället utvecklas och således även behoven.   

Nedan följer en sammanställning av förslag som bör utredas. Utredningen bör 
innehålla cykelvägens uppskattade nyttjandegrad, förutsättningar på platsen 
(markägarförhållanden etc.), andra värdefulla parametrar (rekreativa värden etc.) 
samt uppskattad kostnad för anläggning. 

 

Namn Problematik Kommentar 

Växjövägen Synpunkter har inkommit angående 
trafiksituationen på Växjövägen. I dagsläget är 
det 80 km/h fram till den södra infarten till 
Södra Gamla vägen, där sänks hastigheten till 
60 km/h för att cirka 300 meter närmare 
Älmhult sänkas ytterligare till 40 km/h. Att som 
oskyddad trafikant korsa vägen där hastigheten 
är satt till 80 km/h upplevs som otryggt. 
Trafikverket är väghållare på sträckan och har 
meddelat att de inte ämnar sänka hastigheten på 
sträckan.  

Trafiksituationen behöver utredas. 
Utredningsfokus bör ligga på 
möjligheten att förbättra för 
oskyddade trafikanter när de 
korsar Växjövägen.  

Cykelväg 
Österut 

I dagsläget fungerar väg 23 som en barriär 
mellan Älmhults tätort och de östra delarna av 
kommunen. Skyltad hastighet på vägsträckan är 
satt till 100 km/h. I dagsläget finns en 
cykelpassage över väg 23 i höjd med Älmhults 
golfbana samt en cykeltunnel (som i dagsläget 
inte är i bruk) under väg 23 i höjd med IKEA.  

En passage över/under väg 23 för 
oskyddade trafikanter behöver 
utredas, såväl befintlig lösning 
som nya möjligheter. Möjlig 
passage över/under väg 23 
behöver också sättas i en större 
kontext, var finns lämpliga 
anslutningar öster om väg 23 och 
vilka målpunkter är viktiga.   

Delary I samband med VA arbete och ombyggnad av 
vägen togs möjligheten upp att förlägga en 
cykelväg utmed väg 120 till Delary. 

Ingen cykelväg byggdes med motiveringen att 
antalet cyklister inte troddes vara tillräcklig i 
relation till investeringen.  

Synpunkter fortsätter dock att inkomma på 
avsaknad av cykelväg på den aktuella sträckan.  

 

Det finns i viss utsträckning 
möjlighet att cykla på enskilda 
vägar mellan Älmhult- Delary. På 
vissa sträckor saknas dock 
kopplingar mellan de enskilda 
vägarna och cyklisterna tvingas 
färdas på väg 120. En utredning 
bör visa på vilka möjligheter det 
finns att knyta ihop dessa sträckor 
och uppskattad kostnad för detta.   
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Under genomförande 2021 
 

ÅR ÅTGÄRD TOTAL 
KOSTNAD 

KOMMUNENS 
INVESTERING 

BIDRAG KOMMENTAR 

2021 Grusväg genom 
Paradiset 

340 000 kr 340 000  Inom ram för 
gatuåtgärder.  

Har dragit ut på 
tiden pga. inväntat 
svar från 
Länsstyrelsen.  

2021 Korsningspunkt 
Stenhuggareväg
en 

155 000 kr 100 000 kr 55 000 kr 
har 
beviljats 
från 
regionen 

10 000 kr av de 
avsatta medlen ska 
användas till 
kommunikationsin
satser för att 
kommunicera 
reglerna kring en 
cykelöverfart. 

2021 Korsningspunkt 
Svanabodavägen 

155 000 kr 100 000 kr 55 000 kr 
har 
beviljats 
från 
regionen 

10 000 kr av de 
avsatta medlen ska 
användas till 
kommunikationsin
satser för att 
kommunicera 
reglerna kring en 
cykelöverfart. 

2021 Cykelväg 
Delary-Ryfors 
skola 

1 500 000 
kr 

750 000 kr 750 000 kr 
från 
Trafikverk
et. 

Trafikverket 
bygger. Älmhults 
kommun bidrar 
med hälften av 
kostnaden dvs. 
750 000 kr (redan 
avsatta medel).   

2021  2 150 000 1 290 000  860 000   
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Grusväg genom Paradiset 
Förbättring: 
Nyanläggning  

Förutsättning: 
En mycket 
välanvänd 
grusväg löper 
genom 
Paradiset. 
Denna trafikeras 
flitigt av 
cyklister då den 
kopplar ihop 
Paradiset med 
Norregård och 
många barn 
cyklar här på sin 
färd mot 
Klöxhultsskolan. 

Problematik: Grusvägen löper genom hela Paradiset men slutar tvärt och 
cyklister tvingas ut på villagator innan de kan nå övriga cykelvägar. Om 
grusvägen förlängs på en sträcka av 160 meter knyter den naturligt an till den 
separerade gång- och cykelvägen längst Ljungbyvägen 

Fysiska åtgärder: Förläng den befintliga grusvägen med 160 meter.  

Övrigt: Projektet har dragit ut på tiden då vi inväntat svar från Länsstyrelsen. 

Budget: 340 000 kr 

Korsningspunkt Stenhuggarevägen 
Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En korsningspunkt som passeras 
av många skolbarn på sin färd mot Elmeskolan. 

Problematik: Korsningspunkten är ej 
hastighetssäkrad och behöver förtydligas. 

Fysiska åtgärder: Korsningspunkten bör 
hastighetssäkras och prioritet bör ligga hos de 
oskyddade trafikanterna. Cykelöverfart bör 
anläggas. 

Övrigt: Bidrag har beviljats om 55 000 kr från regionen (10 000 ska användas 
till kommunikation av det nya begreppet cykelöverfart).  

Budget: 155 000 kr 
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Korsningspunkt Svanabodavägen 
Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En korsningspunkt som passeras 
av många skolbarn på sin färd mot 
Klöxhultskolan. 

Problematik: Korsningspunkten är ej 
hastighetssäkrad och behöver förtydligas. 

Fysiska åtgärder: Korsningspunkten bör 
hastighetssäkras och prioritet bör ligga hos de 
oskyddade trafikanterna. Cykelöverfart bör 
anläggas.  

Övrigt: Bidrag har beviljats om 55 000 kr från regionen (10 000 ska användas 
till kommunikation av det nya begreppet cykelöverfart). 

Budget: 155 000 kr  

 

Cykelväg Delary-Ryfors skola  

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: På en sträcka av 450 meter 
saknas en separerad och säker cykelväg för 
de barn som bor i Delary och som går i 
Ryfors skola. 

Genom att knyta ihop Delary samhälle med 
den enskilda vägen som löper till Ryfors 
skola skapas en möjlighet för barnen att 
själva cykla till skolan. 

Problematik: Att cykla i blandtrafik längst 
väg 120 mellan hemmet i Delary och skolan i 
Ryfors är inte en rimlig skolväg för 
oskyddade trafikanter. 

Fysiska åtgärder: En ny cykelväg anläggs 
för att knyta ihop Delary samhälle med den 
enskilda vägen som löper till Ryfors skola. 

Sträckan är 450 meter. 

Övrigt: Vägen projekteras och byggs av 
Trafikverket. 

Budget: Redan avsatta medel till projektet 750 000 kr  
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Planerade åtgärder under 2022 
 

ÅR ÅTGÄRD TOTAL 
KOSTNAD 

KOMMUNENS 
INVESTERING

BIDRAG KOMMENTAR 

2022 
Korsningspunkter 
Ljungbyvägen 

 
1 700 000 850 000 850 000 

 

2022 

GC väg 
Norregårdsgatan 
samt 
korsningspunkt 
Delaryvägen 2 500 000 2 500 000

 

2022 Eriksgatan 800 000 800 000  

2022 

Cykelväg Etapp 1 
Älmhult-Diö 

9 000 000 3 500 000 5 500 000 

Konsultföretaget 
Ramböll har 
uppskattat 
kostnaden för 
etapp 1 till 7-9 
miljoner. 

2022    14 000 000 7 650 000 6 350 000  
 

 

Korsningspunkter Ljungbyvägen 
Förbättring: Trafiksäkerhet  

Förutsättning: Ett mycket 
trafikerat cykelstråk där 
boende mellan Västra Bökhult 
och Paradiset färdas mot 
Älmhults centrala delar. 

Cykelstråket blir med all 
sannolikhet ännu viktigare i 
takt med nordvästra Älmhults 
utbyggnad, VENAS 
idrottsplats men även i 
dagsläget finns populära 
målpunkter längst sträckan 
såsom Bökhult och Älmekulla 

Problematik: Ljungbyvägen 
är utan konkurrens den väg 
där vi får in mest synpunkter 
på att hastigheten inte 
efterlevs. Samtal med polisen 
samt trafikmätningar bekräftar 
att hastighetsefterlevnaden på sträckan är mycket dålig. 
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Cykelvägen är belägen på Ljungbyvägens västra sida och det finns ett antal 
naturliga korsningspunkter till målpunkter på Ljungbyvägens östra sida såsom 
Älmekulla, Majtopsvägens cykelbana samt Bökhult. Ingen av dessa 
korsningspunkter är hastighetssäkrade för att tvinga ner biltrafikens verkliga 
hastighet.  

Antalet bilar som trafikerar sträckan har också ökat kraftigt på senare år som en 
effekt av nordvästra Älmhults exploatering. Under år 2021 kommer Norra 
Ringvägen att förlängas för att ansluta till väg 120. Detta kommer minska antalet 
bilar på sträckan men antalet cyklister beräknas öka. Korsningspunkterna är en 
del i att Ljungbyvägens funktion förändras från att vara en genomfartsled.  

Fysiska åtgärder: Hastighetssäkra korsningspunkterna längst sträckan samt 
sätta god korsningspunktsbelysning.  

Övrigt: Projektering bör påbörjas under 2021. 

Budget: 1 700 000 kr totalt, bidrag bör sökas om halva beloppet. 

 

GC-väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delaryvägen 
Förbättring: Framkomlighet samt 
trafiksäkerhet. 

Förutsättning: Ett av Älmhults mest 
trafikerade cykelstråk och en viktig länk mellan 
Västra Bökhult, Paradiset och Älmhults 
sydvästra delar som Klöxhult och IKEA of 
Sweden. 

Problematik: Gång och cykelbanan är 
underdimensionerad och ofta tvingas cyklister 
ut i körbanan för att komma förbi gående och 
andra cyklister. 

Gatan har i dagsläget även problem med att 
dagvattenhanteringen fungerar bristfälligt på 
platsen och stora pölar bildas på gata och gång‐ 
och cykelväg vid regn. 

Även trafiksituationen behöver ses över, i dag 
är gatan skyltad med 30 km/h samtidigt som 
gatan är utformad som en genomfartsled. 
Förslagsvis hanteras denna problematiken i 
samband med anläggandet av gång‐ och cykelväg. 

För att få en helhet i cykelnätet bör även korsningspunkten i 
Norregårdsgatan/Delaryvägen ses över i samband med denna åtgärd. 

Fysiska åtgärder: Bredda befintlig gång‐ och cykelväg samt separera gång och 
cykeltrafik. 

Justera höjder samt se över brunnar för dagvattenhantering 

Flytta belysning samt ersätta befintlig belysning med LED 
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Istället för att anlägga gräs mellan körbana och gång‐ och cykelväg (som i 
dagsläget) anläggs äng med syfte att minska driftskostnader samt för att gynna 
den biologiska mångfalden. 

Förbättra korsningspunkten Norregårdsgatan/Delaryvägen. 

Övrigt: Projektering bör påbörjas under 2021. 

Budget: 2 500 000 kr totalt. 

 

GC-väg Eriksgatan  

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Många 
cyklister passerar dagligen 
genom Köpmantunneln. På 
centrumsidan ansluter 
Köpmantunneln till 
Eriksgatan. Högstadieskolan 
Linnéskolan är en målpunkt 
för många elever redan i 
dagsläget och kommer 
byggas ut för att under år 
2024 rymma närmare 1000 
elever. 

Problematik: Många 
cyklister väljer att svänga 
vänster på Eriksgatan för att 
ta sig till Linnéskolan. Det 
finns en befintlig cykelväg 
längst järnvägens östra sida men den används framförallt av cyklister som ska 
längre norrut mot Möckelnområdet. Cyklister som ska till målpunkter som 
Linnéskolan, biblioteket, ICA och Gemöskolan väljer istället oftast Eriksgatan.  

Det finns även önskemål om anläggandet av en cykelväg längst Kvarngatan 
(mellan Eriksgatan och Norra Esplanaden) som en länk i utkanten av centrum 
för att slippa cykla genom centrumkärnan. Behovet av detta bör utvärderas efter 
att cykelvägen längst Eriksgatan är färdigställd. 

Fysiska åtgärder: I samband med en omfattande VA grävning som är planerad 
till hösten 2020 och våren 2021 anläggs en gång- och cykelväg längst Eriksgatan 
mellan Köpmantunneln och Linnéskolan, detta genomförs i samband med gatans 
återställning. 

Övrigt: En cykelmätning bör utföras på Kvarngatan efter att gång- och 
cykelvägen längst Eriksgatan är anlagd för att utvärdera behovet av en cykelväg 
längst denna sträcka.  

Budget: 800 000 kr 
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Etapp 1 Cykelväg Älmhult-Diö 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Denna cykelväg utgör en 
felande länk i det utpekade stråket 
Älmhult/Möckeln (9495 inv) – Diö (906 inv)‐ 
Liatorp (531 inv) – Eneryda (337 inv). 
Cykelväg finns mellan Diö och Liatorp, på en 
kortare sträcka vid Stenbrohults kyrka samt 
genom Diö samhälle. 

Utmed Linnéstråket finns besöksmål såsom 
Linnés Råshult, Möckelsnäs och Höö. 
Cykelvägen är således viktig dels ur 
pendelsynpunkt men även för turism och 
rekreation. 

Problematik: Väg 600 är en förhållandevis 
högtrafikerad väg och upplevs av cyklister 
som smal och otrygg. 

En cykelväg mellan Älmhult‐ Diö har utretts i 
det strategiska dokumentet Cykla i gröna Kronoberg. Dokumentet är en 
kartläggning och samarbete mellan Kronobergs kommuner, Trafikverket och 
region Kronoberg. Utredning och analys har gjorts av konsultfirman Ramböll. 

Några viktiga saker att ta med sig från utredningen: 

− Hela etappen mellan Älmhult och Diö är 7 km. 

− Ramböll uppskattar den totala kostnaden för utbyggnad till 32 miljoner kr. 

− Den höga kostnaden gör att en etappvis utbyggnad är ett lämpligt  alternativ. 

Ramböll föreslår 3 lämpliga etapper som Älmhults kommun ställer sig bakom. 

Etapp 1: Solviksvägen‐ enskilda vägen mot Borshult (vid bron över stambanan). 
2, 5 km. 

Etapp 2: Enskilda vägen mot Borshult (vid bron över stambanan) – Stenbrohults 
kyrka. 2,1 km. En förutsättning för denna sträcka är att bron över järnvägen 
byggs om för att uppnå en säker passage för cyklister. 

Etapp 3: Mellan Möckelsnäsvägen vid Stenbrohults kyrka – befintlig cykelväg i 
Diö. 2,4 km. 

Såväl Älmhults kommun och Trafikverket ställer sig bakom Rambölls 
etappindelning. Genom att anlägga etapp 1 erbjuds en cykelväg till Diö helt utan 
att cyklister behöver färdas på väg 600. 

Att cykla sträckan Älmhult - Diö längst väg 600 är totalt 4580 meter medan 
vägen via Råshult är 4619 meter, således är omvägen via den enskilda vägen 
enbart 39 meter. Värt att beakta är att trots att sträckningen Älmhult‐Diö via 
Råshult inte är en omväg bör etapp 2 och 3 anläggas. Etapp 1 inte är idealisk då 
cyklister färdas på en obelyst grusväg 
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Fysiska åtgärder: Etapp 1. En ny cykelväg anläggs mellan Solviksvägen i 
Älmhult och den enskilda vägen mot Borshult (vid bron över stambanan). 

Sträckan är 2,5 km  

Övrigt: Projektering behöver genomföras och en exakt kostnadsberäkning 
behöver tas fram. Ramböll har uppskattat kostnaden för etapp 1 till mellan 
7 000 000 – 9 000 000 kr.  

Budget: Utgångpunkten är att Trafikverket och Älmhults kommun delar lika på 
kostnaden. Alltså 4 500 000 kronor var. Älmhults kommun bör också söka 
bidrag på 1 000 000 för projektet och projektet uppskattas således belasta 
Älmhults kommun med 3 500 000 kr.  
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Planerade åtgärder under 2023 

 

Korsningspunkt Ljungbyvägen/Norra Ringvägen  

Förbättring: När Norra 
Ringvägen öppnar för 
genomfart till väg 120 
behöver åtgärder göras som 
vägleder fordon in på Norra 
Ringvägen, det naturliga 
bör inte vara att fortsätta 
rakt fram på Ljungbyvägen.  

Förutsättning: När Norra 
Ringvägen öppnar för 
genomfart till väg 120 
kommer detta bli den 
huvudsakliga 
genomfartsleden som 
fordon färdas för att ta sig till målpunkter i centrala Älmhult men även för 
fordon som enbart passerar genom Älmhult. Norra Ringvägen är viktig för att 
avlasta trafiken som under de senare åren ökat markant på Ljungbyvägen som en 
följd av exploateringen i nordvästra Älmhult.  

Problematik: Utan tydlig utformning av korsningspunkten som vägleder bilister 
mot Norra Ringvägen kommer bilister även fortsättningsvis köra rakt fram på 
Ljungbyvägen och Norra Ringvägen riskerar att förlora sitt värde som avlastning 
för Ljungbyvägen. 

Fysiska åtgärder: En lämplig utformning bör utredas där fokus bör ligga på att 
bilister naturligt fortsätter in på Norra Ringvägen. 

Övrigt: Projektering påbörjas 2021.  

Budget: 3 500 000 kronor.  

 

 

ÅR ÅTGÄRD TOTAL 
KOSTNAD

KOMMUNENS 
INVESTERING

BIDRAG KOMMENTAR

2023 

Korsningspunkt 
Ljungbyv/Norra 
Ringvägen 3 500 000 3 500 000   

 

2023 
Västra Ringvägen GC 
åtgärder 500 000 500 000

 

2023 Skolgatan 1 850 000 925 000 925 000  

2023 Östra Björkgatan 300 000 150 000 150 000  

2023    6 150 000 5 075 000 1 075 000  

36



  Åtgärdsplan 

 2021-03-23 16(22) 

 

 

   Västra Ringvägen GC-åtgärder 
 

Förbättring: Framkomlighet 

Förutsättning: I dagsläget finns 
bra cykelvägar på båda sidor om 
Västra Ringvägen. Cykelvägarna 
används flitigt av boende i 
Klöxhult samt skolbarn på väg till 
Klöxhultsskolan från andra 
områden i Älmhult. 

Problematik: De båda 
cykelbanorna korsas av 
sammanlagt 18 villagator. Vid 
varje villagata skapas ett avbrott i 
cykelbanan och cyklister tvingas 
ner på körbanan för att några meter 
senare köra upp på cykelbanan 
igen. Denna lösning främjar inte 
cykeltrafik.  

Fysiska åtgärder: Cykelvägarna 
på Västra Ringvägens byggs upp 
där de korsar villagator för att 
skapa en sammanhängande 
cykelväg i samma nivå. En 
sammanhängande och 
genomgående cykelväg ger inte 
bara cyklisterna företräde enligt trafikförordningen utan signalerar även att 
cyklisterna prioriteras.  

Övrigt:  

Budget: 500 000 kr  
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GC- väg Skolgatan (sträckan 
Danskavägen - Östra Björkgatan) 

Förbättring: Framkomlighet 

Förutsättning: Längst Skolgatan finns 
många viktiga målpunkter såsom bibliotek, 
Linnéskolan och Gemöskolan. 

Många barn och unga trafikerar sträckan på 
väg till dessa målpunkter men det är även ett 
viktigt pendelstråk för boende i de norra 
delarna av Älmhult. 

Problematik: Sträckan fungerar inte på ett 
bra sätt av flertalet skäl. 

Gång‐ och cykelvägarna är belägna på båda 
sidorna av körbanan. Dessa är för smala och 
gör driften (både snöröjning och 
barmarksdrift) problematisk. 

På båda sidorna av körbanan står träd i en 
gräsrefug. Trädens vitalitet är dålig och 
många träd saknas (som ett resultat av dålig vitalitet eller påkörning). De träd 
som finns kvar fungerar dåligt i kombination med bussar i linjetrafik som kör 
längst sträckan. Parkavdelningen beskär konstant träden för att hålla grenar borta 
från körbana men den är en kompromisslösning som fungerar dåligt för samtliga 
parter.    

Längst hela sträckan är asfalten ojämn som ett resultat av att trädrötterna har 
sökt sig upp i beläggningen. 

Fysiska åtgärder: Hela vägsektionen om 500 meter behöver ses över. 

Cykelvägen behöver grävas upp, få ny beläggning och breddas för att fungera 
bättre ur ett driftsperspektiv. 

De befintliga träden mår dåligt och behöver eventuellt tas bort då placeringen 
inte fungerar. Däremot bör målbilden vara att sektionen fortfarande ska ge ett 
grönt intryck. 

Övrigt: Projektering bör påbörjas under 2022.  

Budget: 1 850 000 kr, bidrag sökes om halva beloppet.  
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Östra Björkgatan 

Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: Östra Björkgatan är en kort 
vägsträcka om 60 meter i anslutning till 
Gemöskolan 

På denna väg som egentligen är utformad 
som en villagata finns 4 parkeringsfickor för 
hämtning‐ och avlämning av barn till skolan. 

Gatan är mycket viktigt ur ett 
cykelperspektiv då flertalet cykelvägar leder 
till platsen med skolan som målpunkt 

Problematik: Trafiksituationen utanför 
Gemöskolan upplevs som rörig och trafikfarlig, framförallt i rusningstrafik. 

Många föräldrar vill lämna sina barn på denna plats men den begränsade ytan 
gör att det blir en trafikfarlig lösning. 

Bilister, gående och cyklister trängs på en för liten yta för att den ska fungera 
trafiksäkerhetsmässigt 

Fysiska åtgärder: Östra Björkgatan är för liten för att hantera lämnande 
föräldrar i bil samt en stor mängd oskyddade trafikanter. 

De oskyddade trafikanterna bör därför prioriteras och hämtande och lämnande 
föräldrar hänvisas till annan plats.  

Övrigt: Genomförs i samband med anslutande projektet, Skolgatan.  

Budget: 300 000 kr, bidrag söks om halva beloppet.  
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Planerade åtgärder under 2024 
 

 

Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan 

Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En av de korsningar i Älmhult 
där flest cyklister passerar. 

Problematik: En komplicerad korsning med en 
blandning av många oskyddade trafikanter och 
bilister. Viss förvirring råder kring företräde. 

Fysiska åtgärder: Utredning samt åtgärd.  

Övrigt: Projektering bör påbörjas under 2023. 

Budget: 500 000 kr 

 

Etapp 2 Cykelväg Älmhult-Diö 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Under år 2022 byggs 
etapp 1 i sträckningen Älmhult‐ Diö, 
sträckan Solviksvägen‐ enskilda vägen 
mot Borshult (vid bron över stambanan), 
en sträcka på 2, 5 km. 

Under år 2024 föreslås etapp 2 följa, 
sträckan enskilda vägen mot Borshult 
(vid bron över stambanan) – 
Stenbrohults kyrka. 2,1 km. 

Genom att bygga denna etapp öppnas 
möjligheten att ta sig med cykel till 
viktiga besöksmål upp. En separerad 
och säker cykelväg från Älmhult till 
Möckelsnäs och Höö är viktig för såväl 
turism som rekreation. 

ÅR ÅTGÄRD TOTAL 
KOSTNAD

KOMMUNENS 
INVESTERING

BIDRAG KOMMENTAR

2024 
Korsningspunkt 
Köpmangatan/Eriksgatan 

 
500 000 500 000

 

2024 
Cykelväg Etapp 2 
Älmhult-Diö 

 
7 000 000 2 500 000 4 500 000 

 

2024 
Linneskolan till 
Elmevägen 

 
1 030 000 515 000 515 000 

 

2024    8 530 000 3 515 000 5 015 000  
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Problematik: En förutsättning för denna sträcka är att bron över järnvägen 
byggs om för att uppnå en säker passage för cyklister. 

Fysiska åtgärder: Etapp 2. En ny cykelväg anläggs mellan Enskilda vägen mot 
Borshult (vid bron över stambanan) – Stenbrohults kyrka 

Sträckan är 2,1 km. 

Övrigt: Ramböll har uppskattat kostnaden för etapp 2 till 7 miljoner. 

Budget: Utgångpunkten är att Trafikverket och Älmhults kommun delar lika på 
kostnaden. Alltså 3 500 000 kronor var. Älmhults kommun bör också söka 
bidrag på 1 000 000 för projektet och projektet uppskattas således belasta 
Älmhults kommun med 2 500 000 kr.  

 

GC-väg Linnéskolan bro över Elmevägen 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Mellan Köpmantunneln i 
centrum och nästan hela vägen till 
Fiskevägen i norra Älmhult löper en 
cykelväg utmed järnvägen som är helt 
separerad från biltrafik. Sträckningen på 
cykelvägen är gen och en flitigt använd 
cykelväg för pendling från bostadsområden i 
norr och mot centrum. 

Problematik: På en sträcka av 415 meter 
saknas en cykelväg för att knyta ihop de 
befintliga cykelvägarna. Detta är en saknad 
länk i ett i övrigt helt bilfritt stråk mellan 
centrum och Möckeln. 

Fysiska åtgärder: Anläggning av cykelväg 
längst med järnvägen. 

Övrigt: Projektering bör påbörjas under 
2023. 

Budget: 1 030 000 kr, bidrag bör sökas om 
halva beloppet.  
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Planerade åtgärder under 2025 

 

Etapp 3 Cykelväg Älmhult-Diö 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Under år 2022 
anläggs etapp 1 i sträckningen 
Älmhult‐ Diö. 

Under år 2024 anläggs etapp 2. 

Då kvarstår en sträcka om 2,4 
km för att färdigställa en 
cykelväg hela sträckan mellan 
Älmhult‐ Diö. 

Problematik:  

Fysiska åtgärder: En ny 
cykelväg anläggs mellan 
Möckelsnäsvägen vid 
Stenbrohults kyrka till befintlig 
cykelväg i Diö 

Sträckan är 2,4 km. 

Övrigt: Ramböll har uppskattat 
kostnaden för etapp 3 till 9 
miljoner. 

Budget: Utgångpunkten är att Trafikverket och Älmhults kommun delar lika på 
kostnaden. Alltså 4 500 000 kronor var. Älmhults kommun bör också söka 
bidrag på 1 000 000 för projektet och projektet uppskattas således belasta 
Älmhults kommun med 3 500 000 kr.  

 

 

 

 

ÅR ÅTGÄRD TOTAL 
KOSTNAD

KOMMUNENS 
INVESTERING

BIDRAG KOMMENTAR  

2025 
Cykelväg Etapp 3 
Älmhult-Diö 

 
 
9 000 000 3 500 000 5 500 000 

 

2025 
Korsningspunkt 
Kyrkogatan/Bäckgatan 

 
 
800 000 800 000

 

2025 
Badvägen- 
Sjöastadbygd

 
2 700 000 1 350 000 1 350 000 

 

2025    12 500 000 5 650 000 6 850 000  

42



  Åtgärdsplan 

 2021-03-23 22(22) 

 

 

Korsningspunkt Kyrkogatan/Bäckgatan 

Förbättring: Trafiksäkerhet 

Förutsättning: En av de korsningar i Älmhult där 
flest cyklister passerar. 

Problematik: Korsningen är relativt bred och 
kurvan är utformad på ett sätt som medger högre 
hastigheter än lämpligt. Oskyddade trafikanter 
riskerar på grund av utformningen att hamna i en 
vinkel som gör att de inte uppmärksammas av bilister. 

Fysiska åtgärder: Utredning samt åtgärd.  

Övrigt: Projektering bör påbörjas under år 2024.  

Budget: 800 000 kr 

 

Cykelväg Badvägen-Sjöastadbygd 

Förbättring: Nyanläggning 

Förutsättning: Allt fler har bosatt sig 
permanent i Boastad samt Fårö. Enligt 
den fördjupade översiktsplanen finns 
även planer på framtida utökad 
bebyggelse i området. 

Även den enskilda vägen som leder till 
Lindholmen kommer kunna nyttja den 
nya cykelvägen, dock med passage 
över väg 592. 

Detta är sannolikt även en viktig länk 
ut ur ett rekreativt perspektiv då den 
öppnar upp för en säker cykelväg från 
Älmhults tätort och ut i naturen. 

Problematik: Det finns en separerad 
cykelväg mellan Älmhults centrala 
delar ut till Badvägen (infarten till Bökhults badplats), därefter saknas cykelväg 
längs med väg 592 (mot Pjätteryd). 

Att cykla i blandtrafik längst med väg 592 upplevs inte som en attraktiv lösning 
då vägen är trafikerad och hastighetsgränsen är 80 km/h 

Fysiska åtgärder: Anläggning av en ny separerad cykelväg längs med väg 592 
från Badvägen och fram till den enskilda vägen som leder till Sjöastadbygd och 
vidare till Boastad och Fårö. 

I dagsläget finns befintlig belysning längs sträckan för att belysa bilväg, 
eventuellt kan en extra arm sättas på dessa för att belysa cykelväg. 

Övrigt:  

Budget: Utgångpunkten är att Trafikverket och Älmhults kommun delar lika på 
kostnaden. Alltså 1 350 000 kronor var.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 180 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/56 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 112 
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 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 

 Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 112 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/56 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-18. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 

 Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

 

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

 2021-08-18  1(2) 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att 
utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist (S)   
Ärendenummer KS 2021/56 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 
med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2021-08-18. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-18  2(2) 

 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2018-12-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 173 Övergripande verksamhetsplan för hållbart 
byggande 
Ärendenummer KS 2018/123 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för hållbart byggande. 

 Avrapportering av arbetet ska göras till arbetsutskottet i maj 2019. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande. Syftet med en plan är 
att öka hållbarheten i byggprojekt samt underlätta uppföljning av prioriterade 
hållbarhetsområden. 
Riktlinjerna ska tydliggöra krav, ambitioner och riktlinjer för byggprojekt hos 
såväl kommunorganisationen som hos privata aktörer. Grundtanken är att 
riktlinjerna ska vara ett stöd när det gäller att få fram konkreta åtgärder för 
hållbart byggande.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljöstrategen 
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Utveckla Älmhult hållbart 
Älmhults kommun utvecklas positivt och vi ser att det finns ett intresse av att bygga i 
kommunen, både från kommunen själv som offentlig aktör men också till stor del från privata 
aktörer. Byggnationen sker centralt, i de mindre tätorterna och även på ren landsbygd.  

Det är viktigt att politiken är mer delaktiga i besluten gällande utvecklingen och byggnation i 
kommunen. Under de senaste åren har vi fokuserat mycket på att bygga passivhus, men det är 
inte tillräckligt och vi behöver ta ytterligare ett steg för att bygga hållbart. När ett passivhus byggs 
används betongelement, men produktionen av cement, stål och plast bidrar med 31 procent av 
utsläppet av växthusgaser totalt.  

Vi tycker det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart. Det sociala, det ekonomiska och 
det ekologiska perspektivet ska vägas in.  

Det ekonomiska perspektivet måste innefatta både investeringskostnaden, men också 
driftskostnaden. Hållbara materialval, energieffektiva lösningar och en livscykelanalys behöver tas 
ställning till. När investeringar större än ett visst antal basbelopp ska göras så avgörs dessa val av 
kommunfullmäktige.  

Det ekologiska perspektivet behöver också innefatta att energi och resursanvändandet ska utgå från 
en låg miljöpåverkan och när byggnationer görs ska återvinning av material ske hållbart.  

Det sociala perspektivet ska tas stor hänsyn till. Idag finns stor kunskap om hur vi bygger trygga 
områden som bidrar till att människor väljer klimatsmarta sätt att resa, uppmuntrar till fysisk 
aktivitet och skapar naturliga mötesplatser. Vi tror att genom en smart planering kan vi bygga 
bort segregationen och minska utanförskapet.  

En plan för hållbart byggande ska ha inverkan på hela kommunkoncernen. Allt från framtagande 
av detaljplaner, till exploateringsavtal, till upphandlingsunderlag till markansvisningar ska ta 
hänsyn till denna plan.  

Vi yrkar:  

• att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
och förvaltningar ta fram en strategi för hållbart byggande. 

• att kommunens nya strategi för hållbart byggande lägger särskilt fokus på ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet.  

• att kommunens nya strategi för hållbart byggande hanterar både kommunala bygg- och 
renoveringsprojekt och privat exploatering. 

 

Helen Bengtsson och Tommy Löfquist 

Socialdemokraterna 

2021-03-22
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 178 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer KS 2021/143 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 93, att anta VA-taxan enligt 
förslag daterat 2021-08-31. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 120 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

 Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 120 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer KS 2021/143 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 93 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

 Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 

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

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-14  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av VA-taxa   
Ärendenummer KS 2021/143 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

 Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Tekniska nämndens förslag 2021-09-07, § 93 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-

08-31. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningsavgifter (engångsavgifter) som finansierar utbyggnad av nya 
bostadsområden, och brukningsavgifter (årliga avgifter) som finansierar 
kapitaltjänstkostnader, drift- och underhåll, behöver höjas för att finansiera 
framtida investeringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   
Intäkter från anläggningsavgifter behöver från år 2022 höjas med i genomsnitt 
46 % medan intäkterna från brukningsavgifter behöver höjas med 38 %. 
Tekniska förvaltningen har baserat på detta tagit fram ett förslag till reviderad 
VA-taxa.   
Även taxans konstruktion och sättet att fördela och beräkna avgifter föreslås 
ändras och istället utgå från Svenskt Vattens basförslag. Detta innebär att 
avgiftsfördelningen för framför allt brukningsavgifter i så fall förändras. Istället 
för att den fasta avgiften idag främst baseras på vattenmätarens storlek, bestäms 
den istället utifrån antalet bostadsenheter eller storlek på lokalytor. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16  

 Tekniska nämnden § 79/2021, 2021-06-15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 2021-08-31  1(16) 

Tekniska nämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Förslag till reviderad VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 
 

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

Gäller från och med 2022-01-01 

Implementeras av Tekniska förvaltningen 

Ersätter Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen 
av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 267 

Framtaget av Malin Augustsson, VA-ingenjör  
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 Styrdokument  
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 Styrdokument  

 2021-08-31  3(16) 

Förslag till taxa för Älmhults kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx.  
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. Den av kommunfullmäktige beslutade 
VA-taxan 2018-12-17 § 267, upphör därmed att gälla 2021-12-31. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Älmhults 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Älmhults kommun.  
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning. 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett. 

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och 
andra ytor.  

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från 
fastigheter till den allmänna VA-anläggningen.  

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna 
platser till den allmänna VA-anläggningen.  

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
Förbindelsepunkter för V, S och Df.  

Tomtyteavgift: en avgift per m2 Tomtyta.  

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av     
lägenhetsavgift.  

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för     
anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet 
eller mätställe.  
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 2021-08-31  4(16) 

§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Älmhults kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är 
även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs iordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.  
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
§ 3 
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med   
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra   
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den    
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.  
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Shoppingcentrum Serverhallar 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Verkstäder 
Industri Lagerbyggnader  
Skola Sjukvårdslokaler  

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål 
och som inte enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs utomhus.  
Exempel på sådan fastighet är: 
Hamn Obemannad bensinstation 
Fordonsuppställningsplats Kyrkogård 
Biltvätt med skärmtak Idrottsplats 
Återvinningsstation  Virkesupplag  

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts. 
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed 
jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 
en lägenhet.  
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För Campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen 
anslutning till V och S som en Bostadsenhet. För övriga campingplatser och 
campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas varje påbörjad 10-tal 
uppställningsplatser eller stugor som en Bostadsenhet. För övriga byggnader, 
exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 
en Bostadsenhet. Med Campingfastighet avses fastighet som enligt beviljat 
bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål.  
Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg 
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med 
stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet.      
Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. 
I denna taxa gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.  
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvatten Ja Ja 
Df, dag- och/eller dräneringsvatten 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten 
från Allmän platsmark 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat      
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.  
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit   
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.  
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.  
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som 
enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, informerats om detta. 
4.4 Avgifterna ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när     
avgiftsskyldigheten inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  
§ 5 
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska     
reducerade avgifter betalas baserat på antal servisledningar eller procentuell 
fördelning per vattentjänst. Avgift utgår per fastighet med: 

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  43 500 kr 54 375 kr 

 En ledning (70%) 30 450 kr 38 062,50 kr 
 Två ledningar (85%) 36 975 kr 46 218,75 kr 
 Tre ledningar (100%) 43 500 kr  54 375 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 43 500 kr 54 375 kr 

 V, Vatten (30%) 13 050 kr  16 312,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 21 750 kr 27 187,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 8 700 kr 10 875 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift 38,44 kr 48,05 kr 

 V, Vatten (30%) 11,53 kr 14,42 kr 
 S, Spillvatten (50%) 19,22 kr 24,03 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 7,69 kr 9,61 kr 

d)  Bostadsenhetsavgift  28 364 kr 35 455 kr 

 V, Vatten (30%) 8 509,20 kr 10 636,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 14 182 kr 17 727,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 5 672,80 kr 7 091 kr 

e)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

15 224 kr 19 030 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 15 244 kr 19 030 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 
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* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) med delen Df, 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
Servisavgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana 
fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör 
Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgifter enligt 5.1 b) med 75%.  
Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på 
grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid 
första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en 
eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om 
avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle 
än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver 
anläggas.  
Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två 
serviser anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen 
eller avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av 
full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften 
kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 
100% över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% 
av Servisavgiften.  
5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).  
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 
godkänner. 
5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).  
5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för 
tillkommande tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
tidigare ska anses ha betalats.  
Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 
iakttas.  
5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven 
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje 
tillkommande Bostadsenhet.   
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 
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§ 6 
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
reducerade avgifter betalas baserat på antal servisledningar eller procentuell 
fördelning per vattentjänst. Avgift utgår per fastighet med:  

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  43 500 kr 54 375 kr 

 En ledning (70%) 30 450 kr 38 062,50 kr 
 Två ledningar (85%) 36 975 kr 46 218,75 kr 
 Tre ledningar (100%) 43 500 kr  54 375 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 43 500 kr 54 375 kr 

 V, Vatten (30%) 13 050 kr  16 312,50 kr 
 S, Spillvatten (50%) 21 750 kr 27 187,50 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 8 700 kr 10 875 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift 66,80 kr 83,50 kr 

 V, Vatten (30%) 20,04 kr 25,05 kr 
 S, Spillvatten (50%) 33,40 kr 41,75 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 13,36 kr 16,70 kr 

d)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

15 224 kr 19 030 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 15 244 kr 19 030 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df, 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. För fastigheter som tillhör 
Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1 b) med 75%.  
6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med 
betalning av Tomtyteavgift för viss andel av fastighetens areal som motsvarar 
markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen. 
6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 
6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha        
betalats.  
6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).  
§ 7 
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger 
för med:  

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

5.1 e)* 100% 6.1 d)* 100% 

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) eller 6.1 
a) och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 
5.1 a) och b) eller 6.1 a) och b) med delen Df.   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortledstill den allmänna 
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:  

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% - - 

* Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket medger detta. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  
§ 8 
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.  
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.  
8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7 en 
etableringsavgift betalas om 30% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
§ 9 
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala anläggningsavgift. Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 

En avgift per m2 Allmän platsmark för 
bortledning av dag- och dränvatten 

om 30 kr om 37,50 kr 

§ 10 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med 
vatten och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal        
genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5-7 för viss fastighet, får   
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan   
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 
11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är    
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga 
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av 
Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger    
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade för-
hållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjs-
målsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 12 
12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt 
eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader.   
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas istället för 
redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels 
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 
12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas istället för och med 
annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling, med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13-20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 
§ 13 
13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
reducerade avgifter betalas baserat på procentuell fördelning per vattentjänst. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 Utan moms Med moms 

a) Grundavgift per år 2 732 kr 3 415 kr 

 V, Vatten (41%) 1 120,12 kr 1 400,15 kr 
 S, Spillvatten (42%) 1 147,44 kr 1 434,30 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 437,12 kr 546,40 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 27,32 kr 34,15 kr 

b)  Avgift per m2 levererat vatten 33,32 kr 41,65 kr 

 V, Vatten (40%) 13,33 kr 16,66 kr 
 S, Spillvatten (60%) 19,99 kr 24,99 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet 
och år för Bostadsfastighet  

1 120 kr 1 400 kr 

 V, Vatten (41%) 459,20 kr 574 kr 
 S, Spillvatten (42%) 470,40 kr 588 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 179,20 kr 224 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 11,20 kr 14 kr 

d) Tomtyteavgift per påbörjat 100-tal m2 
Tomtyta och år för Annan fastighet 

74,68 kr 93,35 kr 

 V, Vatten (41%) 30,62 kr 38,27 kr 
 S, Spillvatten (42%) 31,37 kr 39,21 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (16%) 11,95 kr 14,94 kr 
 Dg, Dagvatten gata (1%) 0,75 kr 0,93 kr 

 
13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och har egen mätning (med 
huvudmannens mätare) reduceras Grundavgiften enligt 13.1 a) med 25 %. För 
fastighet som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras 
Grundavgiften enligt 13.1 a) med 50%. 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd 
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fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) 
ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per Bostadsenhet och år. 
13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per Bostadsenhet.  
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis 
(extra servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas 
med ett belopp motsvarande 100% av Grundavgiften enligt 13.1 a).  
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.  
13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska 
huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt 
eller om fastighetsägaren begär det.  
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.  
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får 
huvudmannen uppskatta förbrukningen. Detsamma gäller om huvudmannen av 
andra skäl bedömer att mätningen är ofullständig eller inte kan anses vara 
tillförlitlig, exempelvis vid bruten plombering eller bortkopplad mätare. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen 
har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.  
13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), ska avgift utgå med 80 % av avgiften enligt 13.1 
b). 
13.9 Fastighetsägaren kan ansöka om återbetalning av avgift enligt 13.1 b) vid 
överförbrukning på grund av vattenläcka eller dylikt. Med överförbrukning 
menas den förbrukning utöver den normala förbrukningen. Normalförbrukning 
(N) beräknas som ett genomsnitt av de senaste tre årens förbrukning, där 
förbrukning på grund av vattenläckan frånräknas. Vid avsaknad av tillräcklig 
förbrukningsstatistik eller förändrat brukningsförhållande kan huvudmannen 
uppskatta N på annat sätt.  
För att återbetalning får ske krävs att: 

 Vattenmätaren har haft fullgod funktion och uppfyller krav på 
mätnoggrannhet.  

 Läckaget ska kunna bevisas ha skett under förhållanden som 
fastighetsägaren inte rimligt har kunnat känna till, ett så kallat dolt 
läckage.   

 Tillsynen av fastigheten ej kan ifrågasättas. I normal tillsyn ingår kontroll 
av tappställen, toaletter, ventiler och andra anordningar samt kontroll av 
vattenförbrukning med 1-2 månaders intervall samt kontroll av synliga 
vattenskador på fastigheten. 
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 Överförbrukningen ska vara större än N och minst 100 m3.  
Vid överförbrukning motsvarande >1N - 5N sker återbetalning av 
överförbrukningen med 50%. För den del av överförbrukningen som överstiger 
5N betalas 100%.    
§ 14 
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift. Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark 
för bortledning av dag- och dränvatten 

0,84 kr 1,05 kr 

§ 15 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.  
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten- och spillvatten är avsevärd. 
§ 16 
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet enligt. 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundavgiften. Följande avgift ska därvid betalas för respektive ändamål:   

  V S Df Dg 

Grundavgift per år 13.1 a) 41% 42% 16% 1% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
§ 17 
17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter:  
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 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare  800 kr 1 000 kr 
Uppsättning av vattenmätare 800 kr 1 000 kr 
Byte av vattenmätare*  2 000 kr 2 500 kr 
Avstängning av vattentillförsel 800 kr 1 000 kr 
Påsläpp av vattentillförsel 800 kr 1 000 kr 
Montering av strypbricka i vattenmätare 800 kr 1 000 kr 
Nedtagning av strypbricka i vattenmätare 300 kr 375 kr 
Undersökning av vattenmätare 1 200 kr 1 500 kr 
Länsning av vattenmätarbrunn 1 000 kr 1 250 kr 
Förgävesbesök  800 kr 1 000 kr 
Avläsning av vattenmätare 300 kr 375 kr 
Programmering eller loggning av dongel 
eller mätare 

1 000 kr 1 250 kr 

* Avgift för byte av vattenmätare på grund av t.ex. vårdslöshet, sönderfrusen eller 
borttappad mätare, eller på fastighetsägarens begäran. Avgiften avser byte av 
hushållsmätare för 1-2 Bostadsenheter. Om annan typ, storlek eller antal mätare ska 
installeras tillkommer merkostnaden för mätaren/mätarna.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie       
arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.  
§ 18 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med 
vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13-16 för viss fastighet får 
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsansvarig om avgiftens storlek. 
§ 19 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i förskott per månad, kvartal, tertial 
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i 
förskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.    
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett.  
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt 
minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
§ 20 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller 
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har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, 
får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

Taxans införande 
§ 21 
De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på 
uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den    
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den an-
givna dagen för taxans ikraftträdande. 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen   
enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram taxeföreskrifter i enlighet med 

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

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2022. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

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

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 

 Utredning om översyn av VA-taxan daterad 2021-04-14  

 Tekniska nämnden § 66/2021 – Information om Va-taxa 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämnden § 46/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 

 Tekniska nämnden § 32/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Budgetberedningen 
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Teknisk förvaltning 
Malin Augustsson   
Malin.augustsson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Förslag till reviderad VA-taxa 2022  
Ärendenummer TN 2020/128 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-års-
period.  

Både anläggningsavgifter (engångsavgifter) som finansierar utbyggnad av nya 
bostadsområden, och brukningsavgifter (årliga avgifter) som finansierar kapital-
tjänstkostnader, drift- och underhåll, behöver höjas för att finansiera framtida in-
vesteringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   

Intäkter från anläggningsavgifter behöver från år 2022 höjas med i genomsnitt 
46 % medan intäkterna från brukningsavgifter behöver höjas med 38 %. Tek-
niska förvaltningen har baserat på detta tagit fram ett förslag till reviderad VA-
taxa.   

Även taxans konstruktion och sättet att fördela och beräkna avgifter föreslås 
ändras och istället utgå från Svenskt Vattens basförslag. Detta innebär att av-
giftsfördelningen för framför allt brukningsavgifter i så fall förändras. Istället för 
att den fasta avgiften idag främst baseras på vattenmätarens storlek, bestäms den 
istället utifrån antalet bostadsenheter eller storlek på lokalytor.    

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16  

 Beslut § 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa, Ärendenummer TN 
2020/128, 2021-06-15 

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 
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Ärendebeskrivning 

Under 2020 och 2021 har en utredning av VA-verksamhetens kostnader genom-
förts i syfte att kartlägga det framtida behovet av intäkter och finansiering via 
VA-taxan. Utredningen visar på ett upparbetat underskott, som enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (”vattentjänstlagen”) ska justeras inom 
en 3-årsperiod. Underskottet kan härledas till stora investeringar inom VA de se-
naste åren, vilket kraftigt har ökat kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostna-
der samt drift- och underhållskostnader ska finansieras av periodiska (årliga) 
brukningsavgifter, men intäkterna har varit för låga för att täcka kostnaderna.  

Anläggningsavgifter är engångsavgifter vid framför allt nyanslutning, med syfte 
att täcka kostnader för utbyggnad av VA, till exempel i nya bostadsområden. 
Med befintlig taxa har intäkterna endast motsvarat i genomsnitt 50% av utbygg-
nadskostnaderna. Om anläggningsavgifter inte ger full kostnadstäckning kom-
mer utbyggnader istället att belasta redan anslutna kunder genom brukningsav-
giften eller orsaka ett underskott.   

För att återställa underskottet och tillse att framtida investeringar och driftskost-
nader kan finansieras, visar utredningen att både anläggnings- och brukningsav-
gifter behöver höjas. Detta föreslås ske stegvis, med en genomsnittlig höjning 
med 46% för intäkterna från anläggningsavgifter och 38% för brukningsavgif-
terna det första året 2022. För år 2023 behöver intäkterna från anläggningsavgif-
ter öka med 33% och brukningsavgifterna 12% och därefter behövs ytterligare 
en höjning av brukningsavgifterna med 5%. Inför varje höjning görs en avstäm-
ning och eventuell justering. En snabbare höjning än den föreslagna kan drabba 
enskilda fastighetsägare för hårt, medan en mer långsam höjning orsakar under-
skott i flera år framöver eller att investeringar ej kan genomföras.  

VA-huvudmannen (Älmhults kommun) ansvarar för att kraven i vattentjänstla-
gen efterlevs. Kommunfullmäktige ansvarar för att kostnaderna fördelas rättvist 
och skäligt till de som är avgiftsskyldiga, genom att besluta om kommunens VA-
taxa. En rättvis och skälig fördelning av avgifter handlar inte om exakt (subjek-
tiv) rättvisa för varje enskild fastighet, utan om en princip som ger en övergri-
pande fördelning mellan de avgiftsskyldiga.  

Nyttan bestäms utifrån en objektiv bedömning av behovet av vattentjänster, som 
grundar sig i att en fastighet med en viss storlek på tomt eller byggnad anses ha 
samma nytta av vattentjänster som en annan fastighet med liknande förutsätt-
ningar i samma kommun. I bedömningen av nyttan tas även viss hänsyn till hu-
vudmannens kostnader att tillhandahålla tjänsterna. Den största delen av kostna-
derna är fasta kostnader för exempelvis underhåll och drift, som inte påverkas av 
förbrukning. Nyttan av att vara ansluten till kommunalt VA speglas alltså inte 
bäst av konsumerad volym, utan i att ha tillgång till VA-anläggningen året om 
och ur ett långsiktigt perspektiv.   

Befintlig VA-taxa följer inte basförslaget från Svenskt Vatten (branschorganisa-
tion för Sveriges VA-organisationer). Detta innebär att den i vissa delar inte är 
juridiskt prövad om avgifterna är rättvist och skäligt fördelade. En allt för speci-
ell taxa gör dessutom handläggningen svår, då vi inte kan tillämpa praxis eller 

78



 Tjänsteskrivelse   

 2021-08-31  3(4) 

får svårare att jämföra oss med andra kommuner i bedömningsfrågor, statistik 
och analys. Det nya taxeförslaget har därför baserats på basförslaget i Svenskt 
Vattens publikation P96.  

I juni 2021 släppte Svenskt Vatten ett nytt ”normalförslag” i publikation P120, 
som i stort liknar basförslaget i P96. Vissa förtydliganden har dock gjorts och 
språket har förenklats. Förtydliganden och ett enklare språk har arbetats in i för-
slaget till ny VA-taxa, men större förändringar som ännu inte har prövat juridiskt 
och dessutom skulle innebära en ökad belastning administrativt, har inte tagits 
med i förslaget. Istället följs P96 i dessa delar, då den är juridiskt väl prövad.    

Den största skillnaden mellan befintlig VA-taxa och förslaget på ny VA-taxa är 
att den största fasta avgiften i dagens brukningsavgift baseras på vattenmätarens 
storlek. I föreslagen taxa och enligt basförslaget i P96 och P120 baseras istället 
avgiftens storlek på antal bostadsenheter eller lokalyta. För verksamheter som i 
huvudsak bedrivs utomhus är det istället tomtytan som bestämmer avgiften. 
Detta anses ge en mer rättvis avgift, då en mätarbaserad taxa kan innebära att en 
villa betalar samma avgift som ett flerbostadshus med upp till 8 lägenheter.    

En ytterligare förändring i nya taxeförslaget är att avgift beräknas på särskilt sätt 
för campingfastigheter. Det har enligt tidigare basförslag funnits svårigheter i att 
beräkna nyttan och avgifter för denna verksamhetstyp, som kan se olika ut. P120 
har därför förtydligat hur nyttan av VA-tjänsterna bör bedömas och avgift beräk-
nas. Även samfälligheter särskiljs från övriga fastigheter, eftersom avgöranden i 
domstol visar att en fastighet som ingår i en samfällighet inte har samma nytta 
av VA-anläggningen och därmed ska betala lägre avgifter. 

De delar i befintlig taxa som föreslås behållas, men till viss del skrivs om, är 
vissa förtydliganden kring när förbrukning får uppskattas av VA-huvudmannen 
och på vilka grunder återbetalning vid onormalt hög förbrukning får ske. För-
brukning behöver uppskattas då exempelvis vattenmätaren stannat och grun-
derna för återbetalning baseras på rättsfall. Detta anses därför inte vara kontro-
versiellt eller strida mot vattentjänstlagen. Även avgifter för vissa tjänster har 
lagts till i prislistan i VA-taxans § 17. Detta möjliggör både P96 och P120, så 
länge det inte är straffavgifter (”böter”), utan avser de kostnader som uppkom-
mer för VA-huvudmannen då en tjänst utförs.         

I och med att taxekonstruktionen förändras kan inte alla fastighetsägare få 
samma procentuella höjning av avgifterna. Vissa typer av fastigheter kommer att 
få en procentuellt lägre höjning, medan andra får en mer genomsnittlig höjning. 
Det kan dock inte undvikas att vissa får en betydligt högre höjning, medan vissa 
istället får en sänkt avgift. Framför allt gäller detta för brukningsavgifterna. Det 
beror på att fastigheter med små lokalytor kan ha stora vattenmätare och därmed 
en hög avgift i dagsläget, medan andra har stora lokalytor men små vattenmätare 
och därmed en låg avgift i dagsläget. Generellt sett är det dock villor och flerbo-
stadshus med små mätare och låg förbrukning som får lägst höjning medan verk-
samheter med större lokalytor och små mätare får en högre höjning. Vattenmäta-
rens storlek speglar inte nödvändigtvis förbrukningen, som kan vara hög eller 
låg trots liten eller stor mätare. Vattenmätarens storlek bestäms utifrån hur stora 
flöden (l/s) av vatten som byggnaderna kan använda vid ett och samma tillfälle, 
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med hänsyn till sannolikheten. Svenskt Vatten anser istället att antalet bostads-
enheter eller lokalytornas storlek, eller tomtytan för vissa verksamheter, bättre 
speglar nyttan av tjänsterna. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 
Malin Augustsson Anders Nyberg 
VA-ingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VA-chef 
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1. Inledning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Långsiktig ekonomisk prognos 2021–2025 

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

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

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 

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

avsättningens storlek.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Finansiering av VA verksamheten, VA taxan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upparbetat resultat UB -4 467 000 0 0 0 0 0

88

www.envidan.se


Ra
pp

or
t 

Äl
m

hu
lt

s 
ko

m
m

un
 V

A 
ta

xa
 j

us
te

ra
d 

20
21

04
16

.d
oc

x 

16 april 2021 Sida 9 av 21

 

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

 

verksamhetsområde inrättats, reglerar vattentjänstlagen relationen mellan huvudmannen och 
fastighetsägarna.  

4.1.2 §30 
Beskrivs i 3.1 ovan. 

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

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

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

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

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

människors hälsa eller miljön.  

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

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

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

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

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

4.3.1 Fastighetskategorier 
Basförslaget delar in fastigheter i olika kategorier: 

· Bostadsfastighet 

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

· Annan fastighet 

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

· Obebyggd fastighet 

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

· Allmän platsmark 

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

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

· Servisavgift  

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

· Förbindelsepunktsavgift 

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

· Lägenhetsavgift 

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

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

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

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

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

· En fast avgift per fastighet och år 

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

· En avgift per lägenhet 

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

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

avgift per m2. 

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

· Typhus A 

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

· Typhus B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.1 Steg 1 

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

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

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

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

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

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

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

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

Allmän plats 30 kr/m² 36,95 kr/m²

94

www.envidan.se


Ra
pp

or
t 

Äl
m

hu
lt

s 
ko

m
m

un
 V

A 
ta

xa
 j

us
te

ra
d 

20
21

04
16

.d
oc

x 

16 april 2021 Sida 15 av 21

 

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

 

 
Tabell 5. Konsekvenser per typhus till följd av förändrad taxekonstruktion. 

5.4.2 Steg 2  

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

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

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

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

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

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

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

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

Del av avg som ska erläggas 
beroende av antalet ledningar:

Del av avg som ska erläggas för 
resp ändamål:

exkl moms inkl moms
Avgift per m2:

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

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

 

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

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

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

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

  

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

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

 

 
Tabell 10. Total uppskattad förbrukning per helår. 

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

Antal fastigheter och lägenheter per kombination av vattentjänster

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

3 749                 14797

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

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

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

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

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

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

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

2020
Alla 

vattentjänster 
Älmhult

Vatten 
Älmhult

Spillvatten 
Älmhult

Dagvatten 
Älmhult

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

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

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

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

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

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslag
en ny 

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

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

Procentuell 
skillnad

Skillnad 
i kronor 

(inkl. 
moms)

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

 

Förslag till brukningsavgifter 2022, bebyggd 
fastighet

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

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

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

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

Nuvarande taxa 
(kr)

Föreslagen 
ny taxa (kr)

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

Procentuell 
skillnad

Skillnad i 
kronor (inkl. 

moms)
Typfastighet VSDfDg VS V S VSDfDg VS V S

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

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

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

Avgift alla vattentjänster, inkl. moms 2021 2022 2023 2024
Typhus A 9 132                   11 059        12 403        13 073            
Typhus B 84 976                 107 715      120 813     127 332          
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7. Sammanfattning 
Balansräkningen för VA verksamheten har analyserats och justerats vid utgången av år 2020. Tack 
vare justeringen hanteras inbetalda anläggningsavgifter framöver enligt rådande rekommendationer 
och ger en mer hållbar ekonomisk styrning av verksamheten.  

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

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

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

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

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 182 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

framlagd delårsrapport. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 114 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2021-09-07 
 

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) 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 114 Delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

framlagd delårsrapport. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2021-09-07 
 

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) 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-10  1(1) 

Kommunledningsförvaltningen  
Camilla Hallberg   
Camilla.hallberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om delårsrapport 2 år 2021 - 
Kommunfullmäktige  
Ärendenummer KS 2021/139 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

 Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2021-09-07 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 
framlagd delårsrapport. 

 
 
Camilla Hallberg Susann Pettersson 
Controller Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 2021-09-07  1(3) 

Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla Hallberg 
0476-553 08 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Delårsrapport 2 per augusti – 2021 
Kommunfullmäktige 
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 Delårsrapport 2  

 2021-09-07  3(3) 

1. Verksamhet 
1.1 Periodens väsentliga händelser  
Sammanträdena under årets första åtta månader har hållits digitalt. 
 

1.2 Förväntad utveckling  
Under hösten är förhoppningen att det går att anordna fysiska sammanträden igen. 

 

2. Ekonomi – Prognos 
2.1 Driftsredovisning - Prognos 
Kommunfullmäktige beräknar att använda hela sin budget trots att förbrukningen efter augusti är låg. 
Bland annat kommer det att delas ut 25-årsgåvor till anställda både för år 2020 och 2021. 
 

 
 
2.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1. 
I delår 1 efter mars prognostiserades ett överskott på 25 tkr. Den enda förändringen sen dess är att det är 
mer känt ungefär hur många 25-årsgåvor som kommer att delas ut.  
 
2.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse 
Kommunfullmäktige befarar inga negativa budgetavvikelser. 
 
 
 

Verksamhet (tkr)
Bokslut 

2020
Utfall  

2021-08
Budget 

2021
Prognos 

DR1 2021
Prognos 

DR2 2021

Avvikelse 
budget/prog

nos DR2 
2021

Nämnd- och styrelseverksamhet 792 520 870 900 960 -90
Stöd ti l l  politiska partier 805 543 930 875 875 55
Gemensam verksamhet 0 0 125 125 90 35
Summa 1 597 1 063 1 925 1 900 1 925 0
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 185 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, oktober 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 117 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
 

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

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 117 Redovisning av ej färdigberedda motioner, 
oktober 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, oktober 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
 

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

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-08  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om redovisning av ej 
färdigberedda motioner, oktober 2021  
Ärendenummer KS 2021/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, oktober 2021. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 2021-09-06  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 
Ärendenummer KS 2021/41  

 
 

 Motion Inkom till KF Remittering/behandling 
1.  Motion (MP) om att förbättra relationen med 

lokala näringslivet, KS 2020/124 
2020-10-26 Överlämnad av kommunstyrelsen till 

kommunledningsförvaltningen för 
beredning 

2.  Motion Prioritera våra äldre!, KS 2021/3 2021-02-22 Överlämnad av kommunfullmäktige till 
Socialnämnden för beredning 

3.  Motion om ökad attraktivitet med "Älmhults 
sjöstad" (MP), KS 2021/59 

2021-03-29 Beredd av kommunstyrelsen 2021-09-07 
med förslag till kommunfullmäktige 

4.  Motion om att utveckla Älmhult hållbart, KS 
2021/56 

2021-03-29 Bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-09-21 med förslag till 
kommunfullmäktige 

5.  Motion om insatser som ger ökad trygghet 
för cyklister, KS 2021/71 

2021-04-26 Beredd av Tekniska nämnden 2021-09-07 
med förslag till kommunfullmäktige. 

6.  Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen, 
KS 2021/94 

2021-05-31 Överlämnad av kommunfullmäktige till 
Socialnämnden för beredning 

7.  Motion om att införa ett lönepolitiskt 
program i Älmhults kommun, KS 2021/95 

2021-05-31 Överlämnad av kommunstyrelsen till HR-
avdelningen för beredning 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 186 Sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

6 dec 2021 18 jan   31 jan 
1 feb 15 feb 28 feb 
1 mars 15 mars 28 mars 
22 mars 5 april 25 april 
3 maj 17 maj 30 maj 
31 maj 14 juni 27 juni 
21 juni 16 aug 29 aug 
30 aug 13 sep 26 sep 
27 sep 18 okt 31 okt 
11 okt 25 okt 28 nov 
15 nov 7 nov och 29 nov 12 dec 
13 dec 17 jan 2023 30 jan 2023 

 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 118 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 
 

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 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 118 Sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:  
3. Godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

6 dec 2021 18 jan   31 jan 
1 feb 15 feb 28 feb 
1 mars 15 mars 28 mars 
22 mars 5 april 25 april 
3 maj 17 maj 30 maj 
31 maj 14 juni 27 juni 
21 juni 16 aug 29 aug 
30 aug 13 sep 26 sep 
27 sep 18 okt 31 okt 
11 okt 25 okt 28 nov 
15 nov 7 nov och 29 nov 12 dec 
13 dec 17 jan 2023 30 jan 2023 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

 

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 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-08  1(2) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KSAU tisdagar kl. 08:30 KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 18:30 
6 dec 2021 18 jan   31 jan 
1 feb 15 feb 28 feb 
1 mars 15 mars 28 mars 
22 mars 5 april 25 april 
3 maj 17 maj 30 maj 
31 maj 14 juni 27 juni 
21 juni 16 aug 29 aug 
30 aug 13 sep 26 sep 
27 sep 18 okt 31 okt 
11 okt 25 okt 28 nov 
15 nov 7 nov och 29 nov 12 dec 
13 dec 17 jan 2023 30 jan 2023 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 
 
Ärendeberedning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning, reviderad 2020-03-30 § 41, anges det i 5 § 
att Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i juli. För 
varje år bestämmer Fullmäktige dag och tid för dammanträdena. 
Enligt 31 § i kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 
2020-02-24 § 22, sammanträder styrelsen på dag och tid som styrelsen 
bestämmer. I reglementets 49 § anges att utskotten sammanträder på dag och tid 
som utskotten bestämmer. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-09-08  2(2) 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:  
3. Godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder
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