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Kommunfullmäktige 2021-11-22
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 17:00. OBS! Se tiden!

Bo Mazetti-Nissen (M)
Ordförande

Christoffer Mowide
Sekreterare

Offentlighet
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du har symptom.
Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult
kommuns webbplats.
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AVSÄGELSE

2021-11-02
Datum:__________

Juhani ____________________
Lämsä
630122-3373
Härmed avsäger jag, __________
med personnummer _________-______,
Utbildningsnämnden
ersättare
mig min plats som fullmäktigeledamot
för Sverigedemokraterna i ___________________________

med omedelbar verkan.

Sign: ____________________________

Juhani Lämsä
Namnförtydligande:_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 146 Val till uppdraget som kommunrevisor efter
Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/184

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 137, att entlediga Ingemar
Almqvist (S) från uppdraget som kommunrevisor.
Kommunfullmäktige har att välja ny kommunrevisor.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 147 Val till uppdraget som ordförande i
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/185

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 137, att entlediga Ingemar
Almqvist (S) från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen.
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i kommunrevisionen.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 193 Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt
strålskyddslagen
Ärendenummer KS 2021/159

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 92.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 92, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxan enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
Taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bland annat
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 133
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 92
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa enligt strålskyddslagen

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133 Antagande av taxa för offentlig kontroll enligt
strålskyddslagen
Ärendenummer KS 2021/159

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 92.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 92, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxan enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
Taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bland annat
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 92
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa enligt strålskyddslagen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-06
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av taxa för offentlig
kontroll enligt strålskyddslagen
Ärendenummer KS 2021/159

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 92, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxan enligt ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”.
Taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bland annat
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 92
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa enligt strålskyddslagen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 92.

Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 92 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Ärendenummer MOB 2021/47
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Denna taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bl.a.
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler. Även
om miljöbalken fortfarande är tillämplig ska tillsynen och avgiften i första hand
tas ut med stöd av denna taxa.

Beslutsunderlag
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
• Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5)
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-16
Miljö- och Byggförvaltning
Emma Lina Svensson
emma-lina.svensson@almhult.se

1(1)

Miljö- och byggnämnden

Tjänsteskrivelse om taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen
Ärendenummer MOB 2021/47
Ärendenummer EDP M2018/0832

Sammanfattning av ärendet
Denna taxan berör verksamhet inom strålskyddslagens område, bl.a.
solarieverksamheter och mätning av radon i bostäder och allmänna lokaler. Även
om miljöbalken fortfarande är tillämplig ska tillsynen och avgiften i första hand
tas ut med stöd av denna taxa.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
• Strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5)

Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”

Emma Lina Svensson

Underskrift

Avdelningschef Miljö

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Taxa enligt strålskyddslagen
(2021-xx-xx)
Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult XXX
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Taxa enligt strålskyddslagen
Meddelad med stöd av 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Denna taxa
gäller från och med den 1 januari 2022.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och byggnämndens, i Älmhults
kommun, kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller
ansvarar för en åtgärd som omfattas av miljö- och byggnämndens tillsyn enligt
strålskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
3 § Avgift enligt denna taxa ska inte betalas för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och
där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyller kraven på egenkontroll inom det
område klagomålet avser.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljö- och byggnämnden eller överinstans överklagas, eller för handläggning av ansökningar om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Avgift med anledning av anmälan

6 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet eller
annan verksamhet som är anmälningspliktig till kommunen enligt strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av denna, ska betalas genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. Avgift
med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.

Timavgift

7 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Av-
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giftsuttag sker i förhållande till nedlagd tid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan. Med tid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och
beslut. I tiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle
(tur och returresa) överstiger två timmar. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv
timme nedlagd tid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för provtagning, analys och kontrollköp

8 § Utöver timavgiften har miljö- och byggnämnden rätt att ta ut avgift motsvarande de faktiska kostnaderna för provtagning och analys till följd av tillsynen
samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium enligt 8 kap 5 § strålskyddslagen.

Överklagande

9 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och byggnämndens beslut enligt
denna taxa finns i 10 kap 2 § strålskyddslagen. Av 10 kap 3 § strålskyddslagen
följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 194 Antagande av taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
Ärendenummer KS 2021/160

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 93.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 93, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter”
Taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 140
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-06, § 93
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om taxa för offentlig kontroll
av animaliska biprodukter daterad 2021-09-16
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 140 Antagande av taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
Ärendenummer KS 2021/160

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 93.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 93, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter”
Taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-06, § 93
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om taxa för offentlig kontroll
av animaliska biprodukter daterad 2021-09-16
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-06
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om antagande av taxa för offentlig
kontroll av animaliska biprodukter
Ärendenummer KS 2021/160

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 93, att föreslå
kommunfullmäktige anta taxa enligt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter”
Taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-06, § 93
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om taxa för offentlig kontroll
av animaliska biprodukter daterad 2021-09-16
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 93.
Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden
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Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 93 Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
Ärendenummer MOB 2021/46
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Denna taxa gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen av
animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsunderlag
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
• Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
• Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-16
Miljö- och Byggförvaltning
Emma Lina Svensson
emma-lina.svensson@almhult.se

1(1)

Miljö- och byggnämnden

Tjänsteskrivelse taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
Ärendenummer MOB 2021/46
Ärendenummer EDP M2018/0832

Sammanfattning av ärendet
Denna taxan gäller för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. Kontrollen
av animaliska biprodukter sker främst med syftet att hindra smitta till djur och
människor. Krav på detta ställs EG-förordning och genom lag (2006:805) om
foder och animaliska biprodukter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
• Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
• Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter

Förslag till beslut
• Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt
”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter”

Emma Lina Svensson

Underskrift

Avdelningschef Miljö

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

26

Taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter
(2021-xx-xx)
Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult XXX
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Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. Avgift får även tas ut för sådan offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Denna taxa gäller från och med 1 januari 2022.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens i Älmhults kommun
kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag
samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgiftsskyldiga är sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut.
3.

av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.

Timavgift

5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i miljö- och byggnämndens i Älmhults kommun taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i
varje ärende (timavgift).

Avgift för kontroll

6 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, tretton-
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dagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Nedsättning av avgift

7 § Miljö- och byggnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter.

Betalning av avgift

8 § Betalning av avgift ska ske till Älmhult kommuns miljö- och byggnämnd och
ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Överklagande

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal
nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.
10 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 195 Revidering av timavgiften i "Taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område"
Ärendenummer KS 2021/161

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 91.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 91, att föreslå
kommunfullmäktige anta ändring av taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område, upprättad 2009-08-31”
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 141
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 91
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 141 Revidering av timavgiften i "Taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område"
Ärendenummer KS 2021/161

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 91.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 91, att föreslå
kommunfullmäktige anta ändring av taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område, upprättad 2009-08-31”
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 91
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-06
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om revidering av timavgiften i
"Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område"
Ärendenummer KS 2021/161

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-09-27, § 91, att föreslå
kommunfullmäktige anta ändring av taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område, upprättad 2009-08-31”
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 91
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
miljö- och byggnämndens förslag 2021-09-27, § 91.

Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Miljö- och byggnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 91 Revidering av timavgiften i "Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område"
Ärendenummer MOB 2020/39
Ärendenummer EDP m-2018-832

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av
taxa enligt ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
upprättad 2009-08-31”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Beslutsunderlag
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, upprättad 2009-0831
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-09-16
Miljö- och Byggförvaltning
Emma Lina Svensson
emma-lina.svensson@almhult.se

1(1)

Miljö- och byggnämnden

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Ärendenummer MOB 2020/39
Ärendenummer EDP M2018/0832

Sammanfattning av ärendet
En ändring i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
trädde i kraft 1 juli 2021 gällande 38 §. Där har det i 38 § punkt 1 tillkommit
benämningen ”annan smitta”. Ändring i taxan gällande samma lagstiftning görs
även för punkt 2 om bassängbad. Ändringen finns på sida 8 i taxan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, upprättad 2009-0831
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av
taxa enligt ” Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
upprättad 2009-08-31”

Emma Lina Svensson

Underskrift

Avdelningschef Miljö

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
(2009-06-22)
Antagen av kommunfullmäktige i Älmhult 2009-08-31, § 110
Reviderad 2015-06-22, § 129, 2016-06-20, § 101, 2017-12-18 § 160,
2018-10-29 § 217 samt 2020-11-23 § 175
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde,
bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet,
skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt
avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt
26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timtaxa

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 008 kronor per hel timme handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt
de andra grunder som anges i taxan.
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7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas
ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
Avgifter för prövning

8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
Om ett prövningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett större
utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av verksamhet
får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift.
9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför
besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats
av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken.
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan

14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
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handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i
övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
Om ett prövningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett större
utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av verksamhet
får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift.
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen
(2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelser i ärendet.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt

17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen eller
verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att
den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga
1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym
eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för
de övriga verksamheterna.
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd
till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförin-
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nan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas
timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift

22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får
avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.

23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.

24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att
dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2010. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1
SKYDD AV NATUREN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

6xh

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

timtaxa

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
och vattenskyddsområde

3xh

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

timtaxa

Tillsyn
Tillsyn och prövning i övrigt som gäller skydd av områden, djuroch växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

timtaxa

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av enskild tillståndspliktig avloppsanordning

6xh

2. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 6-25 personekvivalenter

8xh

3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
26-100 personekvivalenter

Timtaxa

4. Avgift utöver prövningsavgift enligt punkt 1-3 i ärenden där besiktning krävs i prövningen

Timtaxa
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Prövning

AVGIFT

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grund - vatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Bergvärmepump

4xh

2. Övriga anläggningar

4xh

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2xh

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5xh

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Bergvärmepump

2xh

2. Övriga anläggningar

2xh

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller
21 §§ samma förordning

Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2

Tillsyn och prövning över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timtaxa
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MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

timtaxa

VATTENVERKSAMHET

Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

timtaxa

Tillsyn och prövning av vattenverksamhet i övrigt

timtaxa

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3xh

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

2xh

Tillstånd för avledning av bdt-avlopp till mark eller vatten enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

5xh

Annan prövning av frågor om tillstånd eller tillståndsdispenser enligt
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
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timtaxa

Anmälan

AVGIFT

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund
av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

timtaxa

2. Bassängbad för allmänheten, eller som annars används av många
människor

timtaxa

3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 500 elever

timtaxa

- Skola med högst 500 elever

timtaxa

- Förskola,

timtaxa

- Övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter

timtaxa

Tillsyn och prövning i övrigt av hälsoskydd

timtaxa

8
45

KEMISKA PRODUKTER

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel
(SFS 2014:425)

3xh

Anmälan
Handläggning av inkommen information enligt 14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

timtaxa

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

2xh

Prövning
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

timtaxa

Hantering av ärende rörande krav på försiktighetsmått eller
skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap §
2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

timtaxa

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1 x h/år

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

timtaxa

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

timtaxa

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser.

timtaxa

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

timtaxa

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)

timtaxa
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Tillsyn och prövning i övrigt av kemiska produkter

timtaxa

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken

1xh

Handläggning av ansökan om slamtömning vartannat år

1xh

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat
avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)

timtaxa

Tillsyn och prövning i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timtaxa
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Taxebilaga 2

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Följande förkortningar används i tabellen:
KK= Klassningskod
TF= Tidsfaktor
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
T= Timtid
( ) = Tid enligt SKLs taxebilaga
Lagrum i
MPF

VK/KK

TF PN
(AK)

Beskrivning
JORDBRUK
Djurhållning

2 kap 1 §

1.10-i

6

B

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än
30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 §

1.11

15

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads
ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.

2 kap 3 §

1.20

6

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än
100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads
ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-grisar upp
till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv
veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor
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eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder,
eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en
årlig sammanlagd utsöndring mot-svarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta
antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

4
6
T

U

-

1.2002

T

U

2 kap 4 §

1.30

8

C

-

1.3001

T

U

-

1.3002

T

U

-

1.3003

T

U

-

1.3004

T

U

-

1.3005

T

U

-

1.3006

T

U

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djur-enheter under året) men
högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2
men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter
under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta
som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men
högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

3 kap 1 §

5.10

15

B

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton
foder förbrukas per kalenderår.
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3 kap 2 §

5.20

4

C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

-

5.2001

T

U

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus, torv och andra jordarter

4 kap 1 §

10.10

13

B

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än
150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

-

10.1001

T

U

4 kap 2 §

10.11

13

B

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

4 kap 3 §

10.20

B

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

64
56
48
40
32
24

10.20-7

20

10.20-8

16

10.20-9

12

10.20-10

9

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus
eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller
andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-grus eller
andra jordarter.
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-

10.2001

T

U

Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade
stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår
eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade
stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller
den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter)
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar,
eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

-

10.2002

T

U

-

10.2003

T

U

4 kap 4 §

10.30

T

C

-

10.3001

T

U

4 kap 5 §

10.40

T

C

-

10.4001

T

U

4 kap 6 §

10.50

10

C

-

10.5001

T

U

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.

4 kap 7 §

10.60

8

C

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än
500 ton torv per kalenderår.

-

10.6001

T

U

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500
ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol

4 kap 8 §

11.10

30

A

Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-områden
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
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4 kap 9 §

11.20

15

B

4 kap 10 §

11.30

10

C

Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än
de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral

4 kap 11 §

13.10

140

A

Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

4 kap 12 §

13.20-i

70

A

4 kap 13 §

13.30

50

B

4 kap 14 §

13.40

140

A

Anläggning för rostning eller sintring av metall-haltig
malm, inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm
för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

4 kap 15 §

13.50

55

B

Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

4 kap 16 §

13.60

25

B

Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri

4 kap 17 §

13.70

6

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Slakterier

5 kap 1 §

15.10-i

B

Slakteri med en produktion baserad på en slakt-vikt av mer
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton
men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

15.10-i1
15.10-i2

75
35

5 kap 2 §

15.20

20

B

5 kap 3 §

15.30

8

C

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.

-

15.3001

T

U

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt
per kalenderår

5 kap 4 §

15.40-i

80

B

5 kap 5 §

15.45

80

B

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser

15
52

5 kap 6 §

15.50

C

15.50-1

40

-

15.50-2
15.5001

30
T

5 kap 7 §

15.80

-

U

C

15.80-1

10

15.80-2

6

15.8001

T

mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än
50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18
750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per
kalenderår.

U

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror

5 kap 8 §

15.90-i

65

B

-

15.9001

T

U

5 kap 9 §

15.95

60

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90
dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker,
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per

16
53

5 kap 10 §

15.101

5 kap 11 §

15.125

-

-

25

C

15.125-1
15.125-2

20
8

15.12501

T

15.12502

C

T

U

U

kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning
eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning
eller endast inne-bär paketering.
Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter,
med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter,
med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror

5 kap 12 §

15.131-i

56

B

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-går till mer
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en
mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-värdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär
endast paketering.

17
54

5 kap 13 §

15.141

44

B

5 kap 14 §

15.151

16

C

-

15.13101

T

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning
och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter

5 kap 15 §

15.170-i

5 kap 16 §

15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3

40

B

C

-

15.18001

25
20
10
T

5 kap 17 §

15.185-i

52

B

5 kap 18 §

15.190

55

B

U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per
kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av
sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av
sådana oljor eller fetter med en produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår,
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår,

18
55

om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
5 kap 19 §

15.200

20

C

-

15.20001

T

U

5 kap 20 §

15.210

50

B

5 kap 21 §

15.220

6

C

-

15.22001

T

U

5 kap 22 §

15.230

75

B

5 kap 23 §

15.240

C

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av
sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100
ton men högst 5 000 ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av
sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av
högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig
dryck genom jäsning eller destillation med en produktion
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

15.240-1

88

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

15.240-2

44

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.

19
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24
15.240-3

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

-

15.24001

T

U

-

15.24002

T

U

5 kap 24 §

15.250

35

B

5 kap 25 §

15.260

20

C

-

15.26001

T

U

5 kap 26 §

15.270

75

B

-

15.27001

T

U

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande
högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning
av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton
per kalenderår eller för framställning av startkulturer av
mikroorganismer för livsmedels-industri eller jordbruk, om
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst
tio kubikmeter.
Kafferostning

5 kap 27 §

15.280

15.280-5
15.280-6

C

20
8

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75
000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe

20
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per kalenderår.

-

15.28001

T

U

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel

5 kap 28 §

15.310

6

C

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror

5 kap 29 §

15.330-i

5 kap 30 §

15.340

-

35

15.340-1

25

15.340-2

10

15.34001

T

B

C

Anläggning för framställning av foder med be-redning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750
ton foder per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med be-redning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion
av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

U

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton pro-dukter per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast
innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror

5 kap 31 §

15.350-i

20

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90
dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

21
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5 kap 32 §

15.360

8

C

-

15.36001

T

U

5 kap 33 §

15.370-i

24

B

Anläggning för framställning av foder med be-redning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-går till mer
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en
mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-värdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal
som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
TEXTILVAROR

6 kap 1 §

17.10-i

B

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

6 kap 2 §

17.10-i1

100

17.10-i2

90

17.20

B

Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter
eller endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Foder av kombinerade råvaror

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-fibrer eller
textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200
ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan be-redning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

17.20-1

50

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer
än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.

17.20-2

45

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller
för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500

22
59

ton textilmaterial per kalenderår.
17.20-3

35

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst
1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton
textilmaterial per kalenderår.

6 kap 3 §

17.30

10

C

-

17.3001

T

U

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

7 kap 1 §

18.10-i

70

B

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller
skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per
kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3
000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

7 kap 2 §

18.20

70

B

7 kap 3 §

18.30

15

C

Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2
ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

-

18.3001

T

U

Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2
ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

8 kap 1 §

20.05-i

24

B

8 kap 2 §

20.10

16

C

8 kap 3 §

20.20

20.20-1

B

65

Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med
kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter
per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.

23
60

8 kap 4 §

20.20-2

50

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20-3

30

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.

20.30

C

20.30-1

30

20.30-2

7

-

20.3001

T

U

-

20.3002

T

U

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter
per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter
per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

24
61

8 kap 5 §

20.40

C

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.

20.40-1

20

20.40-2

15

20.40-3

6

20.40-4

20

20.40-5

15

20.40-6

8

20.40-7

10

-

20.4001

T

U

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl,
flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

-

20.4002

T

U

-

20.4003

T

U

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl,
flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på
skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8 kap 6 §

20.50-i

70

B

Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter
per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av
OSB-skivor, träfiber-skivor eller spånskivor.

25
62

8 kap 7 §

8 kap 8 §

8 kap 9§

-

20.60

C

20.60-1
20.60-2

25
15

20.60-3

12

20.70

Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.
- fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
Lagring av timmer

B

Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

20.70-1

25

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2

20

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter
i vatten.

20.70-3

15

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter
i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8
§.

20.80

C

20.80-1

7

20.80-2

15

20.80-3

10

20.80-4

15

20.80-5

10

20.8001

T

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på
land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.

U

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i
vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i
vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer
men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub),
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

26
63

-

20.8002

T

U

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

8 kap 10 §

20.90

15

C

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor,
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) i vatten.

-

20.9001

T

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor,
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) i vatten.

8 kap 11 §

20.91

9

C

9 kap 1 §

21.10-i

A

Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.

21.10-i1

110

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning
per kalenderår.

21.10-i2

90

- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per
kalenderår.

21.10-i3

70

21.10-i4

75

-

21.10-i5
21.1001

60
T

U

9 kap 2§

21.30-i

55

A

9 kap 3 §

21.40

25

B

-

21.4001

T

U

- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.

10 kap 1 §

22.10

25

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk)
per kalenderår.

C

- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per
kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§.
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller
kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper,
papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

27
64

10 kap 2 §

22.20

10

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

10 kap 4 §

22.40

C

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-1

6

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas
per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas
per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.

22.40-2

12

22.40-3

8

-

22.4001

T

U

-

22.4002

T

U

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

-

22.4003

T

U

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där
högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

-

22.4004

T

U

-

22.4005

T

U

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där
högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gaseller vätskeform.

11 kap 1 §

23.05

88

A

11 kap 2 §

23.10-i

75

A

11 kap 3 §

23.11-i

110

A

Anläggning för tillverkning av koks.
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.

11 kap 4 §

23.12-i

140

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 §

23.13

112

A

11 kap 6 §

23.20

75

B

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt

28
65

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 7 §

23.30

A

Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.

23.30-1

225

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

23.30-2

140

- Högst 500 000 ton per kalenderår.

11 kap 8 §

23.40

60

A

Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

11 kap 9 §

23.50

60

A

Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 1 §

24.01-i

96

A

12 kap 2 §

24.02-i

68

B

12 kap 3 §

24.03-i

96

A

12 kap 4 §

24.04-i

68

B

12 kap 5 §

24.05-i

96

A

12 kap 6 §

24.06-i

68

B

12 kap 7 §

24.07-i

96

A

12 kap 8 §

24.08-i

68

B

12 kap 9 §

24.09-i

96

A

12 kap 10 §

24.10-i

68

B

12 kap 11 §

24.11-i

96

A

12 kap 12 §

24.12-i

68

B

Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande
organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår.

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår.

29
66

12 kap 13 §

24.13-i

96

A

12 kap 14 §

24.14-i

68

B

12 kap 15 §

24.15-i

96

A

12 kap 16 §

24.16-i

68

B

12 kap 17 §

24.17-i

96

A

12 kap 18 §

24.18-i

68

B

12 kap 19 §

24.19-i

96

A

12 kap 20 §

24.20-i

68

B

12 kap 21 §

24.21-i

96

A

12 kap 22 §

24.22-i

68

B

12 kap 23 §

24.23-i

144

A

12 kap 24 §

24.24-i

68

B

12 kap 25 §

24.25-i

96

A

12 kap 26 §

24.26-i

68

B

12 kap 27 §

24.27-i

96

A

12 kap 28 §

24.28-i

68

B

12 kap 29 §

24.29-i

96

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen
eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen
eller tensider per kalenderår.
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per
kalenderår.

30
67

12 kap 30 §

24.30-i

68

B

12 kap 31 §

24.30-i

96

A

12 kap 32 §

24.32-i

68

B

12 kap 33 §

24.33-i

144

A

12 kap 34 §

24.34-i

68

B

12 kap 35 §

24.35-i

144

A

12 kap 36 §

24.36-i

68

B

12 kap 37 §

24.37

96

B

12 kap 38 §

24.38-i

96

A

12 kap 39 §

24.39-i

68

B

12 kap 40 §

24.40

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

C

28
16
9
4

12 kap 41 §

24.41

16

C

12 kap 42 §

24.42-i

96

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor,
kväve eller kalium.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor,
kväve eller kalium.
Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel
eller biocider per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-hus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller
42-47 §§.
Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen
per kalenderår
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12 kap 43 §

24.43-i

68

B

12 kap 44 §

24.44

16

C

12 kap 45 §

24.45

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per
kalenderår.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska
ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det
i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk
produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på
huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”repro-duktionstoxicitet kategori 2”,
”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller
”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår
till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår
till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.
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12 kap 46 §

24.45-1

24

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska
produkter

24.45-2

48

-verksamheten avser läkemedelssubstanser

24.45-3

24

-verksamheten avser sprängämnen

24.45-4

24

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar

24.45-5
24.46

9

-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-vårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

24.46-1

9

C

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än
5 000 ton gasformiga kemiska pro-dukter per kalenderår
genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska
produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.

16
24.46-2
9

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.

24.46-3

24.46-4

8

-

24.4601

T

U

-

24.4602

T

U

-

24.4603

T

U

12 kap 47 §

24.47

16

C

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel
eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker
genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
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-

24.4701

13 kap 1 §

25.10

13 kap 2 §

T

U

B

2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-vårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kropps-vårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

25.10-1

60

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

25.10-2

40

- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3
eller 4 §.

25.11

C

25.11-1

30

25.11-2

20

25.11-3

12

25.11-4

8

-

25.1101

T

13 kap 3 §

25.20

25.20-1

25

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
U

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror,
om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

C

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
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produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara
per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-råvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.

25.20-2

30

25.20-3

20

13 kap 4 §

25.30

8

C

-

25.3001

T

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på
högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

13 kap 5 §

25.40

20

B

Anläggning för flamlaminering med plast.

13 kap 6 §

25.50

C

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4
§.

-

25.50-1
25.50-2

15
10

25.50-3
25.50-4

6
25

25.50-5

15

25.50-6

10

25.50-7

8

25.50-8

6

25.5001

T

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning
eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår
för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår
för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår
för beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbet-
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ning.

-

25.5002

T

U

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med
plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1 §

26.05-i

40

B

14 kap 2 §

26.10-i

50

B

-

26.1001

T

U

14 kap 3 §

26.20

B

26.20-1

35

26.20-2

20

26.20-3

35

26.20-4

20

14 kap 4 §

26.30

10

C

-

26.3001

T

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verk-samheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
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2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §

26.40

20

C

Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom
bränning, särskilt takpannor, tegel, eld-fast sten, kakel,
stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats
av tungmetaller används.

14 kap 6 §

26.50-i

35

B

14 kap 7 §

26.51

35

B

-

26.5101

T

U

Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats
av tungmetaller används.

14 kap 8 §

26.60

25

C

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.

-

26.6001

T

U

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.

14 kap 9 §

26.70-i

130

A

-

27.7001

T

U

14 kap 10 §

26.80

130

B

14 kap 11 §

26.90-i

30

B

14 kap 12 §

26.100

20

C

-

26.10001

T

U

14 kap 13 §

26.110

13

C

-

26.11001

T

U

Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än
125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1.
betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2.
varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1.
betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2.
varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
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14 kap 14 §

26.120

25

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips
per kalenderår.

-

26.12001

T

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips
per kalenderår.

14 kap 15 §

26.130-i

55

B

14 kap 16 §

26.140

55

B

14 kap 17 §

26.150

C

26.150-1
26.150-2

20
15

-

26.15001

T

U

14 kap 18 §

26.160

10

C

14 kap 19 §

26.170-i

24

B

14 kap 20 §

26.180

12

C

15 kap 1 §

27.10-i

A

Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-för område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
STÅL OCH METALL
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.

27.10-i1

160

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.

27.10-i2

100

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000
000 ton per kalenderår.

27.10-i3

60

- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000
ton per kalenderår.

27.10-i4

50

- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår.
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15 kap 2 §

15 kap 3 §

15 kap 4 §

27.20

A

Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.

27.20-1

70

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.

27.20-2
27.25-i

60

27.25-i1

96

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår

27.25-i2

64

- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000
ton råstål per kalenderår.

27.26-i

64

A

A

- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer
än 175 200 ton råstål per kalenderår.

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-ler genom
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50
kilojoule och den an-vända värmeeffekten är mer än 20
megawatt.

39
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15 kap 5 §

27.27-i

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-ler genom
att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17
500 ton råstål per kalenderår.

27.27-i1

48

27.27-i2

40

27.27-i3

24

27.27-i4

12

27.27-i5

27.27-i6

27.27-i7

27.27-i8

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än
10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1
000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än
100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av högst
100 ton zink per kalenderår.

48

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än
10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än
1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än
100 m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst
100 m3 process- eller sköljvatten.

40

24

12

15 kap 6 §

27.31

32

15 kap 7 §

27.32
45
30

15 kap 8 §

27.32-1
27.32-2
27.40-i
27.40-i1

40

27.40-i2

35

A
B

B

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där formeller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per
kalenderår där form- eller gjutsand används.

40
77

27.40-i3

25

27.40-i4
27.50

15

27.50-1

25

27.50-2

20

27.50-3

15

27.50-4

15

15 kap 10 §

27.60

6

C

-

27.6001

T

U

15 kap 11 §

27.70-i

15 kap 9 §

B

A

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte
form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per
kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink
eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.70-i1

120

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i2

70

- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i3

35

- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i4

30

27.70-i5

100

- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton
men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

27.70-i6

50

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än
20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per ka-

41
78

27.70-i7

35

27.70-i8

30

15 kap 12 §

27.80-i

25

15 kap 13 §

27.100-i

lenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1
000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

B

Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska,
kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

A

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer
än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

27.100-i1

130

27.100-i2

95

27.100-i3

70

-

27.10001

T

15 kap 14 §

27.101-i

15 kap 15 §

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

U

B

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst
1 000 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn
eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

27.101-i1

85

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.

27.101-i2

75

- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall
eller återvinningsprodukter.

27.110

27.110-1

B

35

42
79

27.110-2

15 kap 16 §

15 kap 17 §

25

27.120

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.

B

Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera ickejärnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

27.120-1

120

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120-2

85

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.

27.120-3

45

-Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.120-4

25

27.130

B

- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

27.130-1

90

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.

27.130-2

50

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.130-3

35

27.130-4

25

27.130-5

20

27.130-6

15

15 kap 18 §

27.140

8

C

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

-

27.14001

T

U

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1
ton per kalenderår.

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

43
80

16 kap 1 §

16 kap 2 §

16 kap 3 §

16 kap 4 §

28.10-i

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om behandlings-baden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.

28.10-i1

45

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.10-i2

35

28.10-i3

20

28.10-i4

15

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter
men högst 1 000 kubikmeter avlopps-vatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.20

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än
1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta

28.20-1

40

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.20-2

25

28.20-3

15

28.20-4

12

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter
men högst 1 000 kubikmeter avlopps-vatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-pasta eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

28.25

C

28.25-1

6

28.25-2

2

28.30

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

B

-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än ge-nom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
upphov till mer än 10 kubik-meter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som
sker med vakuummetod.

44
81

28.30-1

40

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.30-2

25

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.30-3

20

16 kap 5 §

28.30-4
28.40

15
8

C

-

28.4001

T

U

16 kap 6 §

28.50

16 kap 7 §

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubik-meter avloppsvatten per kalenderår.

B

Anläggning för annan beläggning med metall än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som
sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger
upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål,
om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

28.50-1

40

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.

28.50-2

25

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-3

15

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-4

15

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.

28.50-5

25

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.

28.50-6

15

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-7

15

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår med uppsamling och filter.

28.50-8
28.71

15
T

C

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

45
82

-

28.7101

T

U

16 kap 8 §

28.80

25

B

16 kap 9 §

28.90

15

C

16 kap 10 §

28.95

C

Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19
kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår,
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer
än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två
punkter ovan.

28.95-1

9

28.95-2

6

-

28.9501

T

U

17 kap 1 §

31.10

120

A

17 kap 2 §

31.20

55

B

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer
som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.

17 kap 3 §

31.30

10

C

Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som
innehåller kvicksilver.

- Anläggning för produktion som omfattas av högst två
punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande
punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår,
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst
50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-gram per kalenderår.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer
som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.

46
83

17 kap 4 §

31.40-i

140

A

Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-nom bränning eller grafitisering.

17 kap 5 §

31.50

140

A

17 kap 6 §

31.60

15

C

Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.
METALLBEARBETNING M.M.

18 kap 1 §

34.10

15

C

-

34.1001

T

U

18 kap 2 §

34.20

8

C

18 kap 3 §

34.30

18 kap 4 §

B

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer
per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30-1

140

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-2

100

- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.

34.30-3

80

34.30-4

40

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5
ton.

34.30-5

100

34.30-6

60

34.30-7
34.40

30
25

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5
ton.

C

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

47
84

-

18 kap 5 §

34.4001

34.50

18 kap 6 §

34.60

18 kap 7 §

34.70

18 kap 8 §

-

T

25

90

U

C

A

B

34.70-1

60

34.70-2
34.80

29

34.80-1

28

34.80-2

12

34.80-3

8

34.8001

T

C

U

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större
än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till
öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större
än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra
stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10
kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst
1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra
stycket.
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18 kap 9 §

35.10

140

A

-

35.1001

T

U

18 kap 10 §

35.20

8

C

Gas- och oljeplattformar
Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad,
reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller
kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även
återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men
inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

75

B

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska
lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer
än 200 ton per kalenderår.

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats
med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-1

52

39.15-2

44

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3

40

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

52

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning
av farmaceutiska produkter

39.15-5

40

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter

49
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39.15-6

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

52

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.15-7

40

19 kap 4 §

39.30

10

C

19 kap 5 §

39.35

8

C

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks
kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), ”kan ge
ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller
”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll
eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
13.
högst 5 ton i annan beläggning,
14.
högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15.
högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30.

19 kap 6 §

39.50

C

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

50
87

39.50-1

10

39.50-2

15

39.50-3

9

-

39.5001

T

U

-

39.5002

T

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.5003

T

U

-

39.5004

T

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel.

20 kap 1 §

39.60

B

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-dukter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”,
”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
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tillfälle.

20 kap 2 §

36.60-1

60

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än
5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår,
eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2
000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

36.60-2

40

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000
000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000
ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per
kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

36.60-3

20

39.70

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt
1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per
kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och
samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-dukter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energi-produktion eller kemisk
industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett
och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktions-

C

52
89

toxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle.

-

39.7001

T

U

20 kap 3 §

39.80

15

B

-

39.8001

T

U

20 kap 4 §

39.90

6

C

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett
och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det
i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
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-

39.9001

T

U

21 kap 1 §

21 kap 2 §

40.01

35

B

21 kap 3 §

40.02

15

C

21 kap 4 §

40.05-i

44

B

21 kap 5 §

40.15

28

B

21 kap 6 §

40.20

12

C

21 kap 7 §

40.30

21 kap 8 §

21 kap 9 §

A

40.40

A

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 mega-wattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och
även om det material som inte är stallgödsel består av högst
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall
och även om det material som inte är stallgödsel består av
högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra
bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.

40.40-1

100

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

40.40-2

40

- Gasturbin.

40.50-i
40.50-i1

B
65

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt.
-Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt
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men högst 300 megawatt.
40.50-i2

40

21 kap 10 §

40.51

28

21 kap 11 §

40.60

B
C

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3

10

-

40.6001

T

U

21 kap 12 §

40.70

25

C

21 kap 13 §

40.90

25

B

21 kap 14 §

40.95

20

B

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt
men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt
men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt
men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt
av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vind-kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten
med det andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vind-kraftverken inklusive
rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller
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21 kap 15 §

40.100

8

C

-

40.10001

T

U

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten på-börjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad
är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än
10 mega-watt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom
vattentäkt.

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-område
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3
000 megawattimmar.

-

40.12001

T

U

Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-område
eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3
000 megawattimmar.

-

41.9001

T

U

-

41.9002

T

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men
högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000
personer men högst 50 000 personer.

-

41.9003

T

U

Vattenverk för högst 5 000 personer

22 kap 1 §

45.10

A

VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller
utan kemsteg för mer än 50 000 personer.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift,
servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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23 kap 1 §

50.10

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-1

16

- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

50.10-2

7

-

50.1001

T

U

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1002

T

U

Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1003

T

U

Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

23 kap 2 §

50.20

C

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

6

50.20-2

3

50.20-3

8

-

50.20-4
50.2001

6
T

U

-

50.2002

T

U

-

50.2003

T

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10
000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
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-

50.2004

T

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter

-

50.2005

T

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.

24 kap 1 §

63.10-1

B

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-1

160

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår

63.10-2

100

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår

63.10-3

60

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår

63.10-4

20

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår

63.10-5

15

- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår

63.10-6

12

- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

-

63.1001

T

U

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.

24 kap 2 §

63.20

15

C

Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.

-

63.2001

T

U

-

63.2002

T

U

Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning
eller upptag.
Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med
uppläggning eller upptag.

-

63.2003

T

U

-

63.2004

T

U

-

63.2005

T

U

24 kap 3§

63.30

63.30-1

A

140

Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med
uppläggning eller upptag.
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller
upptag.
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag.
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1
200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
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63.30-2

80

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar
per kalenderår.

63.30-3

40

- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar
per kalenderår.

63.30-4

30

- Högst 5 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 §

63.40

45

B

-

63.4001

T

U

24 kap 5 §

63.50

8

C

-

63.5001

T

U

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200
meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10001

T

U

-

63.10002

T

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10003

T

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10004

T

U

Parkering.

-

63.10101

T

U

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.

-

63.10102

T

U

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller
nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd
spårlängd över 30 kilometer

-

63.10103

T

U

Övriga spåranläggningar.

25 kap 1 §

73.10

15

C

LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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-

73.1001

T

U

Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med
en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

-

73.1002

T

U

-

73.1003

T

U

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är högst 20 kvadratmeter.

26 kap 1 §

74.10-1

74.10-1

26 kap 2 §

74.10-2
74.20

B

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av
mer än 500 kubikmeter per kalenderår.

25

15
12

TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna an-vänds för förvaring eller
transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organ-toxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden
kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

C

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av
högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap 1 §

85.10

25

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
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-

85.1001

T

U

27 kap 2 §

85.20

10

C

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

-

85.3001

T

U

Tandläkarmottagning.

-

85.4001

T

U

Djursjukhus och liknande

28 kap 1 §

90.10

28 kap 2 §

B

90.10-1

80

90.10-2

60

90.10-3

40

90.11

B

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar
mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer
än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer
än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer
än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

90.11-1

64

- Anslutning av fler än 100 000.

90.11-2

48

- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer.

90.11-3

32

28 kap 3 §

90.15-i

48

28 kap 4 §

90.16

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000
personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2
§ industriutsläpps-förordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men
högst 2 000 personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer
än 500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer
än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men
högst 200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men
högst 100 personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm.

B

C

90.16-1

20

90.16-2

13

-

90.2001

T

U

-

90.2002

T

U

-

90.2003

T

U

AVFALL
29 kap 1 §

Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återan-
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vändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla
in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som
i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 5 §

29 kap 6 §

90.180-i

A

Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.180-i1

160

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton
per kalenderår.

90.180-i2

112

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.180-i3

64

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.181-i

A

90.181-i1

160

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton
per kalenderår.

90.181-i2

112

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.181-i3

64

29 kap 7 §

90.190

24

B

29 kap 8 §

90.191

24

B

29 kap 9 §

90.200-i

96

A

29 kap 10 §

90.201-i

96

A

29 kap 11 §

90.210-i

64

B

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn
men högst 2 500 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn
eller högst 2 500 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000
ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000
ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
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29 kap 12 §

90.211-i

64

B

29 kap 13 §

90.212-i

36

B

29 kap 14 §

90.213-i

36

B

29 kap 15 §

90.220

29 kap 16 §

B

1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns
om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

90.220-1

24

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.220-2

16

90.220-3

12

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.

90.221

B

90.221-1

24

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.221-2

16

90.221-3

12

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår.
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29 kap 17 §

90.230

4

C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och
5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

-

90.23001

T

U

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 18 §

90.271

B

Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa,
eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

90.271-1

24

90.271-2

12

29 kap 19 §

90.281

4

C

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs
små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har
muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

-

90.28001

T

U

Uppläggning av snö från gaturenhållning.

29 kap 20 §

90.290-i

120

A

29 kap 21 §

90.300-i

Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst
100 000 ton avfall per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större
mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.

B

90.300-i1

55

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.300-i2

30

90.300-i3

20

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
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29 kap 22 §

29 kap 23 §

90.310

B

Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndseller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

90.310-1

40

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.

90.310-2

25

90.310-3

15

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

90.320-i

A

Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10
000 ton farligt avfall per kalenderår.

90.320-i1

225

- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.

90.320-i2

160

- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.320-i3

120

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

29 kap 24 §

90.330-i

70

29 kap 25 §

90.340

B

Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000
ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

B

Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.

90.340-1

40

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.

90.340-2

15

29 kap 26 §

90.341

4

C

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32
§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 §
samma förordning.

-

90.34101

T

U

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt
enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
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29 kap 27 §

90.381

9

B

1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.

29 kap 28 §

90.383

9

B

Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.

29 kap 29 §

90.391

6

C

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

29 kap 30 §

90.161

29 kap 31 §

90.171

12

B

C

90.171-1

8

90.171-2

6

90.171-3

4

Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2
eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
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-

90.17001

29 kap 32 §

90.241-i

29 kap 33 §

29 kap 34 §

29 kap 35 §

29 kap 36 §

T

U

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2
500 ton per kalenderår.

90.241-i1

48

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

24

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.

90.251

24

C

B

90.131

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller
högst 2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.

90.131-1

28

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.

90.131-2

24

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.

90.131-3

20

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.

90.131-4

16

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.

90.131-5

12

90.141

T

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål
på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

90.361

16

C

B

Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndseller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
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29 kap 37 §

90.370

T

C

29 kap 38 §

90.382

T

C

29 kap 39 §

90.375

12

C

29 kap 40 §

90.100

29 kap 41 §

29 kap 42 §

B

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade
massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus.
Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall
som behandlas är högst 2 000 ton.
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

90.100-1

80

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.

90.100-2

40

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst
10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.110

C

90.110-1

6

90.110-2

6

90.110-3

T

90.70

B

- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall
per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer
än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.70-1

35

- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.

90.70-2

30

- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
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29 kap 43 §

90.80

8

C

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i
andra fall.

-

90.8001

T

U

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst
1 000 ton per kalenderår.

29 kap 44 §

29 kap 45 §

90.90

12

90.119

C

B

Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter
eller utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkes-mässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2.

90.119-1

50

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.

90.119-2

20

29 kap 46 §

90.120

6

C

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per
kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en
bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.

29 kap 47 §

90.29

T

C

29 kap 48 §

90.30

B

Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

90.30-1

35

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

25

90.30-3

20

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.
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-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.

29 kap 49 §

90.40

6

C

-

90.4001

T

U

-

90.4002

T

U

29 kap 50 §

90.50

B

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något till-fälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt
avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något till-fälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar)
avsedda för allmänheten.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon,
eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

35

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50
ton

90.50-2

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

90.50-3

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.

90.50-4

16

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.

90.50-5

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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29 kap 51 §

90.60

6

C

-

90.6001

T

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av
olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs
av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av
impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

29 kap 52 §

90.454-i

96

A

29 kap 53 §

90.455

120

A

29 kap 54 §

90.457

52

A

Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55 §

90.458

64

B

Underjordsförvara icke-farligt avfall.
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling
som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.

29 kap 56 §

90.408-i

32

B

29 kap 57 §

90.451

144

A

29 kap 58 §

90.460

100

A

29 kap 59 §

90.470

100

A

Fartygsåtervinning
Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av
förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i
den ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara
radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.
Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall
enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid
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29 kap 60 §

90.480

180

A

29 kap 61 §

90.485

104

B

29 kap 62 §

90.500-i

104

B

29 kap 63 §

90.510

104

B

29 kap 64 §

90.520

9

C

29 kap 65 §

90.406-i

40

B

29 kap 66 §

90.405-i

32

B

29 kap 67 §

90.435-i

A

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000
ton.
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000
ton.
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs
i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga
enligt 62 §.
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för
geologisk lagring av koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton
per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000
ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per
kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2
500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska
föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning
av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller
innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkter-
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na i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbränningseller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling
av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
90.435-i1

180

90.435-i2

112

90.435-i3

52

29 kap 68 §

90.410

100

29 kap 69 §

90.420

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.

A

B

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

90.420-1

80

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.420-2

50

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.420-3

30

- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.420-4

20

90.420-5

15

29 kap 70 §

90.430

6

29 kap 71 §

90.440

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst
1 000 ton per kalenderår.
C

A

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

90.440-1

225

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.

90.440-2

140

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår.

90.440-3

65

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
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29 kap 72 §

90.450

B

Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

90.450-1

55

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår

90.450-2

40

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1
000 ton per kalenderår

90.450-3

20

30 kap 1 §

92.10

15

30 kap 2 §

92.20

B

C

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra spräng-laddningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för
mer än 5 000 skott per kalenderår.

92.20-1
92.20-2

8
6

92.20-3

T

-

92.2001

T

U

30 kap 3§

92.30

T

C

-

92.10001

T

U

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

T

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

T

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

31 kap 1 §

93.10

10

C

-

93.1001

T

U

-

93.1002

T

U

32 kap 1 §

93.20

15

B

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av
vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
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-

100.1001

T

U

-

100.1002

T

U

-

101.1001

T

U

-

101.1002

T

U

-

101.1003

T

U

-

101.1004

T

U

-

101.1005

T

U

-

101.1006

T

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än
10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack
eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 220 Förslag till Renhållningstaxa 2022 för
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/162

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Södra
Smålands Avfall & Miljös förslag 2021-09-24, § 49, att anta förslag till
renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt
kostnader för administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek
beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och
eventuellt.
Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) har inkommit med förslag till
renhållningstaxa för 2022.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:

Höjning av villataxan för fyrfack 2022:
Villataxa 2021 Villataxa 2022 Höjning villataxa kr/år Höjning villataxa kr/mån
Lessebo
2 780
2 862
82
7
Markaryd
2 830
2 873
43
4
Tingsryd
2 760
2 804
44
4
Växjö
2 590
2 700
110
9
Älmhult
2 800
2 874
74
6

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 135
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• SSAM 2021-09-24, § 49
• Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022–2024
• Älmhult renhållningstaxa 2022 bilaga A-D
• Förslag till Renhållningstaxa 2022 Älmhult
• SSAM:s tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2022 Tingsryd Lessebo
Markaryd Älmhult Växjö

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-10-26

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande
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2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135 Förslag till Renhållningstaxa 2022 för
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/162

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Södra
Smålands Avfall & Miljös förslag 2021-09-24, § 49, att anta förslag till
renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt
kostnader för administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek
beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och
eventuellt.
Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) har inkommit med förslag till
renhållningstaxa för 2022.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• SSAM 2021-09-24, § 49
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

116
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024
• Älmhult renhållningstaxa 2022 bilaga A-D
• Förslag till Renhållningstaxa 2022 Älmhult
• SSAM:s tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2022 Tingsryd Lessebo
Markaryd Älmhult Växjö

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
Södra Smålands Avfall & Miljö

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2021-10-05
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv-Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om förslag till Renhållningstaxa
2022
Ärendenummer KS 2021/162

Sammanfattning av ärendet
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst
kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från
dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt
kostnader för administration, fakturering, information med mera. Avgiften tas ut
per hushåll och varierar i nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för sophämtning,
tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare samt
behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek
beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och
eventuellt.
Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) har inkommit med förslag till
renhållningstaxa för 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• SSAM 2021-09-24, § 49
• Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024
• Älmhult renhållningstaxa 2022 bilaga A-D
• Förslag till Renhållningstaxa 2022 Älmhult
• SSAMs tjänsteskrivelse om renhållningstaxa 2022 Tingsryd Lessebo
Markaryd Älmhult Växjö
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Tjänsteskrivelse
2021-10-05

2(2)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Södra Smålands Avfall & Miljös förslag 2021-09-24, § 49

Emma Majlöv-Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Ekonomiavdelningen
Södra Smålands Avfall & Miljö
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-09-24

§ 49

Dnr 2021-00017

Förslag till renhållningstaxa 2022
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut
1. Styrelsen beslutar att godkänna ändring av förslag och antar
reviderat beslutsunderlag till ärendet.
2. Styrelsen för SSAM beslutar att godkänna bilagda förslag till
renhållningstaxa 2022 för Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och
Älmhults kommuner.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive
kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt bilagda
förslag till renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige,
och består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader
avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster,
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling
av avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av
farligt avfall samt kostnader för administration, fakturering, information
med mera. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på
abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bland annat för
sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl.
Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella
kostnader för behållare samt behandlingskostnader för insamlat
hushållsavfall. Hämtningsavgiftens storlek beror på antal hämtade
behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och eventuellt
dragavstånd.
Beslutsunderlag
Vd Jessica Cedervall redogör tillsammans med IT-ansvarig Per
Gunnarsson för ärendet. Ny information har tillhandahållits SSAM strax
innan mötet. Informationen är av kritisk betydelse för taxabeslut och
därför har nytt underlag arbetats fram till mötet. Underlaget
presenteras under styrelsemötet och föreslås ersätta tidigare utskickat
underlag. Anledningen till ändringen är att priset för matpåsar väntas
öka kraftigt under kommande år.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
7 (17)
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen för Södra
Smålands Avfall & Miljö AB
2021-09-24

*Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2044
*Reviderad Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
*Reviderad Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö
och Älmhults kommuner 2022 Bilaga A-D
* Tjänsteskrivelse - Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd,
Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner
Beslut skickas till
Lessebo kommunfullmäktige
Markaryd kommunfullmäktige
Tingsryd kommunfullmäktige
Växjö kommunfullmäktige
Älmhult kommunfullmäktige

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
8 (17)
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Renhållningstaxa

Prisändringsmodell renhållningstjänster 20222024
Inledning
Södra Smålands avfall och miljö vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.
Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftigt jämfört med andra jämförbara kommuner
med jämförbart insamlingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar
vi hur priset på sophämtning sätts samt prisåtagandet för perioden 2022 – 2024. Ekonomi,
leveranssäkerhet och miljö är tre viktiga aspekter som vi beaktar i vårt erbjudande till våra kunder. Vi
tillhandahålla prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbara.
1. Förutsättning för prissättning för sophämtningen m fl tjänster i renhållningstaxan
• Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid beräkning av priset för sophämtning, vilket
innebär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten kostar att producera (nödvändiga
kostnader). För att kunna leverera en säker och miljövänlig sophämtning ska vi alltid ha
kunden i fokus och erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämtningen. Det vi gör ska vara
till nytta för kunden.
• Vår taxestruktur innehåller incitament för att välja det mest miljöriktiga alternativet.
• Verksamheten ska vara så effektiv att våra priser för sophämtning är konkurrenskraftiga
jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem.
• Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för kostnaden för sophämtning.
• Likabehandlingsprincipen skall vara styrande för renhållningstaxan
2. SSAMs prisändring och prisprognos
Eftersom vi har en prissättning som styrs av självkostnadsprincipen så är det index-utveckling för
tömningskostnad och behandlingskostnad förbränning och matavfall samt skatter som styr
prisutvecklingen. I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska
ligga på eller strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Inför 2022 ser
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att
justera taxan för 2022 och indikerar enligt nedan för 2023 och 2024. Priset för 2023 fastställs
under 2022. Prisindikation för år 2023 och 2024 ligger med höjning inom intervallet 1-3 procent.
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2022

Villataxa 2021 Villataxa 2022 Höjning villataxa kr/år Höjning villataxa kr/mån
Lessebo
2 780
2 862
82
7
Markaryd
2 830
2 873
43
4
Tingsryd
2 760
2 804
44
4
Växjö
2 590
2 700
110
9
Älmhult
2 800
2 874
74
6
3. Prisstruktur
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift –
fast avgift

+

Hämtningsavgift –
påverkbar avgift

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av
återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
Hämtningsavgift:
Hämtningsavgiften är påverkningsbar och ger incitament för att sortera ut mer för återvinning
och återbruk. Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering
och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av
hushållsavfallet.
4. Beskrivning av prisändring
Renhållningstaxan baseras på självkostnadsprincipen, vilket innebär att vi enbart tar ut av
kunden vad tjänsten kostar att producera.
Priset till kund påverkas av indexregleringen av priset för avtalade tjänster såsom
tömningskostnad, behandlingskostnader för matavfall och förbränning, köp av matavfallspåsar
samt skatter.
I prissättningen tar vi hänsyn till bolagets övergripande mål om en taxa som ska ligga på eller
strax under medel för kommuner med jämförbart insamlingssystem. Nedan visas jämförelse med
andra kommuner för småhus med fyrfackssystem och lägenhet med matavfallsinsamling.
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2 590

2 876

JÄ M FÖ R ELSE V ILLATAXA STÖRRE
FYRFA C KSKOMMUNER

MEDEL JÄMFÖRBARA KOMMUNER

VÄXJÖ

FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) för 2021 i Växjö och i andra jämförbara kommuner.
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FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) för 2021 i Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd och i andra
jämförbara kommuner.
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FIG 3. Jämförelse av kostnad per lägenhet 2021 i SSAMs kommuner och medel för landet.

För samtliga kundgrupper ovan ligger renhållningstaxan för sophämtning i SSAMs ägarkommuner
på en konkurrenskraftig nivå jämfört med jämförbara kommuner med jämförbart
insamlingssystem.

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster:
4.1 Statlig skatt på förbränning
•

Under 2020 infördes statlig skatt på avfallsförbränning och denna skatt höjs med 25
kr/ton inför 2022.
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4.2 Transportkostnader
•

Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2022
beräknas index stiga med 3,9%.
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4.3 Tömningskostnad
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september

A12:1MD

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2022 beräknas index stiga
med ca 2,5%.

4.4 Kostnad förbränning
Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2022 beräknas index
stiga med 2,5%.
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Marknaden för utsläppsrätter påverkar oss
Under 2021 har priset på utsläppsrätter ökat dramatiskt, från ca 25 euro/ton CO2 till dryga 60
euro/ton CO2. Bakgrunden till den senaste tidens prisökning på utsläppsrätter är en ökad användning
av kolkraft på grund av de höga priserna på naturgas. Kostnaden för utsläppsrätter påverkar oss
indirekt genom de avtal vi har med avfallsförbränningsanläggningar. De behöver köpa utsläppsrätter
för de utsläpp de har av fossil CO2. Vi har hittills fått avisering från en förbränningsanläggning att man
vill omförhandla priset med anledning av den stora kostnadsökningen under 2021. Vi står dessutom
inför en ny upphandling av förbränningskapacitet under hösten och priset förväntas då bli påverkat
av den nuvarande prisbilden för utsläppsrätter.

FIG 4. prisutveckling för utsläppsrätter i euro/ton CO2 under perioden 2013-2021.
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4.5 Kostnad matavfallspåsar
Vår leverantör av matavfallspåsar har aviserat att de vill höja priset på matavfallspåsar. Vi står även
inför en ny upphandling där avtalet ska börja gälla från mitten av 2022, vilket medför att priset på
påsar i det nya avtalet riskerar påverkas av den nuvarande prisbilden på marknaden. Råvaran, s k
kraftpapper har ökat kraftigt i pris under det senaste året och det är för närvarande global brist på
kraftpapper. Orsakerna till detta är flera:
•
•
•
•
•

•

Politiska beslut om övergång från plastpåsar till papperspåsar, dvs ökad efterfrågan på
kraftpapper
Covid-19 och hemarbete har lett till större global förbrukning av förpackningsmaterial i
kraftpapper till livsmedelsbranschen (bärkassar, mjölpåsar, matavfallspåsar etc)
Under Covid -19 har internethandeln fått ett uppsving och man har gått över till
papperspåsar istället för plastpåsar även här, dvs ny produkt – ökad efterfrågan
I april uppstod en brand på ett av Europas största pappersbruk av kraftpapper, vilket lett till
en minskad kvantitet kraftpapper på den europeiska marknaden
Flera pappersbruk har åberopat Force Majeure för att de inte får fram kraftpapper till sina
kunder och har stoppat beställningar på order av kraftpapper. Detta har lett till skenande
priser.
Priset tros fortsätta öka under hela 2022.

De index som bäst speglar marknaden för kraftpapper, Foex NBSK och Foex index ”Kraftliner brown”,
har gått upp med 59,8% respektive 35,4% under perioden november 2020 till augusti 2021.
I taxekalkylen för 2022 räknar vi med en 30% ökning av kostnaden för matavfallspåsar.
6. Utveckling av kunddialog
Under 2022 planerar vi utveckla vår taxeprocess så att den blir mer transparent och vi avser även öka
dialogen med våra kundorganisationer, t ex Villaägarnas riksförbund och Fastighetsägarna. Vi föreslår
även för våra ägare att samtliga kommuner ska fatta beslut om renhållningstaxan i respektive
kommunfullmäktige redan i juni månad varje år för att möjliggöra en tidig och tydlig kommunikation
till våra kunder. Vi kommer även att förbättra kommunikationen till olika kundgrupper avseende hur
deras kostnader för avfallshantering påverkas inför kommande år.
Under 2022 planerar vi möten enligt nedan:
1. samrådsmöte med kundorganisationer Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna (mars). Under
detta möte behandlar vi följande områden:
• Statusrapport per renhållningskollektiv
• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
• Förändringar skatter, lagstiftning etc
• Framtidsplaner samt nya tjänster
• Status kostnadsutveckling, kundutveckling
• Status investeringsprojekt
• Diskussion miljö kontra pris
• Förslag prisförändring 2022
• Förslag målsättning år 2023-2024
• Synpunkter kundorganisation
• Kommunikationsplan till kunder i regionen
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Vi kommer även att genomföra följande fr o m 2022:
•
•
•
•

Underlag för beslut lämnas till respektive kommun (april) för beslut i respektive
Kommunfullmäktige (juni)
Publicering av ny renhållningstaxa på hemsidan och utskick till kunder (september)
Kundmöte med kundkategori verksamheter (september)
Nytt pris gäller (1 januari)
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2022-01-01

Avfallstyp

Område

Beskrivning

Kärlstorlek
liter

Antal
tömningar
per år

Dragavstånd Taxekod

Avgift uttages per Anmärkning

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Hushållsavfall

A och B-område

Latrintömning Varannan vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Varje vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Var 4:e vecka, sommar
Latrinkärl 45 liter
Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45
liter
Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl
45 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 660 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
660 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 370 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
370 liter

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varannan vecka, sommar
Kärl 240 liter

240

10 0-5 m

ÄLF240K10A

Behållare och år

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
240 liter

240

20 0-5 m

ÄLF240K20A

Behållare och år

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 240 liter

240

104 0-5 m

ÄLHN240K104A

Behållare och år

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varannan vecka Kärl 240
liter

240

26 0-5 m

ÄLHN240K26A

Behållare och år

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl 240 liter

240

52 0-5 m

ÄLHN240K52A

Behållare och år

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Kärl-2 240 liter

240

52 6-20 m

ÄLHN240K52B

Behållare och år

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter

240

52 6-20 m

ÄLHN240S52B

Behållare och år

Latrin
Latrin
Latrin
Latrin
Latrin

1(3)

Hämtningsavgift
inkl moms

40

10 0-5 m

ÄLFLAT10

Behållare och år

3931

40

20 0-5 m

ÄLFLAT20

Behållare och år

7863

40

5 0-5 m

ÄLFLAT5

Behållare och år

1966

40

13 0-5 m

ÄLHLAT13

Behållare och år

5111

40

26 0-5 m

ÄLHLAT26

Behållare och år

10221

600

10 0-5 m

ÄLF600K10A

Behållare och år

Övergångstaxa

1199

600

20 0-5 m

ÄLF600K20A

Behållare och år

Övergångstaxa

2179

370

10 0-5 m

ÄLF370K10A

Behållare och år

Övergångstaxa

806

370

20 0-5 m

ÄLF370K20A

Behållare och år

Övergångstaxa
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej

1487

Samtliga avgifter inklusive moms
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634

1180

5767

1882

2927

2927

2927

Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2022-01-01

Avfallstyp

Område

Beskrivning

Kärlstorlek
liter

Antal
tömningar
per år

Dragavstånd Taxekod

2(3)

Avgift uttages per Anmärkning

Hämtningsavgift
inkl moms

Matavfall

A-område

Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 liter

240

104 0-5 m

ÄLHNM240K104A

Behållare och år

Matavfall

A-område

Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 liter

240

104 6-20 m

ÄLHNM240K104B

Behållare och år

Matavfall

A och B-område

Org.avfall Varannan vecka Kärl 240 liter

240

26 0-5 m

ÄLHNM240K26A

Behållare och år

Matavfall

A-område

Org.avfall Varje vecka Kärl 240 liter

240

52 0-5 m

ÄLHNM240K52A

Behållare och år

Matavfall

A-område

240

52 6-20 m

ÄLHNM240K52B

Behållare och år

Hushållsavfall

A och B-område

160

20 0-5 m

ÄLF160S20A

Behållare och år

Övergångstaxa

937

Hushållsavfall

A och B-område

160

10 0-5 m

ÄL160S10A

Behållare och år

Övergångstaxa

506

Hushållsavfall

A och B-område

160

10 21-40 m

ÄLF160S10

Behållare och år

Övergångstaxa

506

Hushållsavfall

A och B-område

Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Säck
160 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Säck 160 liter
Sophämtning Varannan vecka, sommar
Säck-3 160 liter
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck
160 liter

Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej
Övergångstaxa,
utgående taxa
nytecknas ej

160

20 0-5 m

ÄLFN160S20A

Behållare och år

Övergångstaxa

1012

Hushållsavfall

A-område

160

104 0-5 m

ÄLHN160S104A

Behållare och år

Övergångstaxa

5260

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter
Sophämtning Varannan vecka Säck 160
liter

160

26 0-5 m

ÄLHN160S26A

Behållare och år

Övergångstaxa

1315

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter

160

52 0-5 m

ÄLHN160S52A

Behållare och år

Övergångstaxa

2630

Hushållsavfall

A-område

Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter

160

52 6-20 m

ÄLHN160S52B

Behållare och år

Övergångstaxa

2630

Hushållsavfall

A-område

160

52 21-40 m

ÄLHN160S52C

Behållare och år

Övergångstaxa

2630

Hushållsavfall

A och B-område

Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl
140 liter

140

20 0-5 m

ÄLF140K20A

Behållare och år

830

Hushållsavfall
Container
Container
Container

A och B-område

ÄLDJUPBEH
ÄLCONTHYR10
ÄLCONTHYR2.5
ÄLCONTHYR6

Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år
Behållare och år

Övergångstaxa
Utgående taxa
nyteckas ej

Djupbehållare
Containerhyra 10 kbm
Containerhyra 2,5 kbm
Containerhyra 6 kbm

10000
2500
6000

Samtliga avgifter inklusive moms
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5767

5767

1507

2927

2927

1944
4700
1650
4700

Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2022-01-01

Avfallstyp

Område

Beskrivning

Kärlstorlek
liter

Antal
tömningar
per år

Dragavstånd Taxekod

Hämtningsavgift
inkl moms

Hushållsavfall

Containerhyra 8 kbm
Flakhyra per dag
Flakhyra
Containertömning
160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat
tillfälle
140-190 l kärl I samband med ordinarie
hämtning

Hushållsavfall

Latrin, i samband med ordinarie hämtning

37 Bud

ÄLLATEXTRA

Behållare och gång

220

Hushållsavfall

Latrin, id annat tillfälle
370 l kärl I samband med ordinarie
hämtning

37 Bud

ÄLLATBUD

Behållare och gång

280

Container
Container
Container
Container
Hushållsavfall

8000

Avgift uttages per Anmärkning

3(3)

140-190

4700
80
1650
268,4

ÄLCONTHYR8
ÄLFLAKHYRADYGN
ÄLFLAKHYRA

Behållare och år
Dygn
Behållare och år
Per tömning

160 Bud

ÄL160bud

Behållare och gång

110

Bud

ÄL190bud

Behållare och gång

105

370-400

Bud

ÄL400EXTRA

Behållare och gång

135

370-400

Bud

ÄL400BUD

Behållare och gång

155

Hushållsavfall

370 l kärl Vid annat tillfälle
600 l kärl I samband med ordinarie
hämtning

600-660

Bud

ÄL600EXTRA

Behållare och gång

165

Hushållsavfall

600 l kärl Vid annat tillfälle

600-660

Bud

ÄL600BUD

Behållare och gång

185

Hushållsavfall

Budning 3 kbm container

3000 Bud

ÄLC03BUD

Behållare och gång

1030

Hushållsavfall

Budning 6 kbm container

6000 Bud

ÄLC06BUD

Behållare och gång

1305

Hushållsavfall

Budning 8 kbm container

8000 Bud

ÄLC08BUD

Behållare och gång

1490

Hushållsavfall

Budning 10 kbm container

10000 Bud

ÄLC10BUD

Behållare och gång

1705

Hushållsavfall
Hushållsavfall

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2022-01-01

Behållarvolym (l)
180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000

Variant
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kärl verksamhet kommunägt osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNO190K52KA
ÄLHNO190K52KB
ÄLHNO190K26KA
ÄLHNO190K26KB
ÄLHNO400K260KA
ÄLHNO400K260KB
ÄLHNO400K208KA
ÄLHNO400K208KB
ÄLHNO400K156KA
ÄLHNO400K156KB
ÄLHNO400K104KA
ÄLHNO400K104KB
ÄLHNO400K52KA
ÄLHNO400K52KB
ÄLHNO400K26KA
ÄLHNO400K26KB
ÄLHNO600K260KA
ÄLHNO600K260KB
ÄLHNO600K208KA
ÄLHNO600K208KB
ÄLHNO600K156KA
ÄLHNO600K156KB
ÄLHNO600K104KA
ÄLHNO600K104KB
ÄLHNO600K52KA
ÄLHNO600K52KB
ÄLHNO600K26KA
ÄLHNO600K26KB
ÄLHNO03C156K
ÄLHNO03C104K
ÄLHNO03C52K
ÄLHNO03C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtning
savgift
(kr) inkl
moms
5 395 kr
7 080 kr
3 470 kr
3 785 kr
35 460 kr
45 450 kr
28 430 kr
36 425 kr
21 405 kr
27 400 kr
14 375 kr
18 375 kr
7 020 kr
9 020 kr
3 620 kr
4 615 kr
45 825 kr
57 255 kr
36 755 kr
45 900 kr
27 690 kr
34 545 kr
18 620 kr
23 195 kr
9 410 kr
11 695 kr
4 875 kr
6 020 kr
139 745 kr
94 000 kr
48 260 kr
25 390 kr

Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2022-01-01

Behållarvolym (l)
180-190
6000
6000
6000
6000
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Variant
Kärl verksamhet
kommunägt
osorterat
Kommunägd
container
Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat
Kommunägd container Osorterat

Hämtningar
per år
52
156
104
52
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och åroch år
Container
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser inkl. moms
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Dragavstånd
m
0-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNO190K52KA
ÄLHNO06C156K
ÄLHNO06C104K
ÄLHNO06C52K
ÄLHNO06C26K
ÄLHNO08C156K
ÄLHNO08C104K
ÄLHNO08C52K
ÄLHNO08C26K
ÄLHNO10C156K
ÄLHNO10C104K
ÄLHNO10C52K
ÄLHNO10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtning
savgift
(kr) inkl
moms
217 290 kr
145 960 kr
74 625 kr
38 960 kr
274 285 kr
184 210 kr
94 140 kr
49 105 kr
323 330 kr
217 040 kr
110 750 kr
57 605 kr

Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2022-01-01

Behållarvolym (l)
180-190
180-190
180-190
180-190
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
370-400
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
600-660
3000
3000
3000
3000
6000
6000
6000
6000

Variant
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kärl verksamhet kommunägt restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
260
260
208
208
156
156
104
104
52
52
26
26
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Kärl och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser
135inkl. moms

Dragavstånd
m
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0-15
15-30
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNS190K52KA
ÄLHNS190K52KB
ÄLHNS190K26KA
ÄLHNS190K26KB
ÄLHNS400K260KA
ÄLHNS400K260KB
ÄLHNS400K208KA
ÄLHNS400K208KB
ÄLHNS400K156KA
ÄLHNS400K156KB
ÄLHNS400K104KA
ÄLHNS400K104KB
ÄLHNS400K52KA
ÄLHNS400K52KB
ÄLHNS400K26KA
ÄLHNS400K26KB
ÄLHNS600K260KA
ÄLHNS600K260KB
ÄLHNS600K208KA
ÄLHNS600K208KB
ÄLHNS600K156KA
ÄLHNS600K156KB
ÄLHNS600K104KA
ÄLHNS600K104KB
ÄLHNS600K52KA
ÄLHNS600K52KB
ÄLHNS600K26KA
ÄLHNS600K26KB
ÄLHB03C156K
ÄLHB03C104K
ÄLHB03C52K
ÄLHB03C26K
ÄLHB06C156K
ÄLHB06C104K
ÄLHB06C52K
ÄLHB06C26K

1(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms
2 770 kr
3 630 kr
1 415 kr
1 850 kr
20 860 kr
26 735 kr
16 725 kr
21 425 kr
12 590 kr
16 120 kr
8 460 kr
10 810 kr
4 130 kr
5 305 kr
2 130 kr
2 715 kr
29 565 kr
36 940 kr
23 715 kr
29 615 kr
17 865 kr
22 290 kr
12 015 kr
14 965 kr
6 070 kr
7 545 kr
3 145 kr
3 885 kr
90 155 kr
60 645 kr
31 135 kr
16 380 kr
140 185 kr
94 165 kr
48 145 kr
25 135 kr

Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2022-01-01

Behållarvolym (l)
180-190
8000
8000
8000
8000
10000
10000
10000
10000

Variant
Kärl verksamhet
kommunägt
restavfall
Kommunägd
container
restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall
Kommunägd container restavfall

Hämtningar
per år
52
156
104
52
26
156
104
52
26

Avgift uttas per
Kärl
och åroch år
Container
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år
Container och år

Bebyggelsetyp
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende
Permanent boende

Samtliga priser
136inkl. moms

Dragavstånd
m
0-15
0
0
0
0
0
0
0
0

Taxekod
ÄLHNS190K52KA
ÄLHB08C156K
ÄLHB08C104K
ÄLHB08C52K
ÄLHB08C26K
ÄLHB10C156K
ÄLHB10C104K
ÄLHB10C52K
ÄLHB10C26K

2(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms
176 955 kr
118 845 kr
60 735 kr
31 680 kr
208 600 kr
140 025 kr
71 450 kr
37 165 kr

Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2022-01-01

Behållarvolym (l) Variant

Hämtningar
per år Avgift uttas per

Bebyggelsetyp

Dragavstånd
m
Taxekod

1(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K26KA

1 190 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K26KB

1 385 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K26KA

1 390 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

26 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K26KB

1 585 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K52KA

2 080 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K52KB

2 470 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K52KA

2 345 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

52 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K52KB

2 735 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K104KA

4 320 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K104KB

5 100 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K104KA

3 800 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K104KB

4 580 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM140K208KA

6 265 kr

140

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

104 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM140K208KB

7 825 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

156 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K156KA

6 295 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

156 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K156KB

7 465 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

208 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K208KA

8 270 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

208 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K208KB

9 830 kr

Samtliga priser
137inkl. moms

Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2022-01-01

Behållarvolym (l) Variant

Hämtningar
per år Avgift uttas per

Bebyggelsetyp

Dragavstånd
m
Taxekod

2(2)

Anmärkning

Hämtnings
avgift (kr)
inkl moms

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

260 Kärl och år

Permanent boende 0-5

ÄLHNM190K260KA

10 245 kr

190

Matavfall verksamhet kommunägt kärl

260 Kärl och år

Permanent boende 5-15

ÄLHNM190K260KB

12 195 kr

Samtliga priser
138inkl. moms

1(12)

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2022
Gäller from 2022-01-01

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall
förbränningsskatt om 125 kr per ton.
1.

HUSHÅLLSSOPOR

A

Grundavgift / kr
Byggnad med tre eller fler lägenheter

675 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter

965 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri

1060 per byggnad

Fritidshus

975 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets
fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för
fastighetstyp 2-5. För byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt
tre eller fler lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill
grundavgift för antal lägenheter i byggnaden. För villa som även innehåller
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.
B

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

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av
kärl ansvarar abonnenten för.
Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning
under fritidssäsongen)
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26
tömningar per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13
tömningar per år *
Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år
(kräver fyrfacksabonnemang)
Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat
avfall
Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat
avfall
Fritidshus -Fyrfack 370 l 5 + 5 tömningar *
Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar
Fritidshus -Extra 190 l kärl 10 tömningar (kräver
fyrfacksabonnemang)
Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat avfall
Fritidshus 370 l kärl 10 tömningar osorterat avfall
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Total taxa kr per
år inkl moms
3629
2874
2591
1191
3999
4772
1821
1918
600
2183
2601

3(12)
I total taxa ovan ingår grundavgift
* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och
hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun.
Möjlighet finns att välja 240 l kärl för fyrfack i de fall där 370 l kärl ej får
plats. Avgift är densamma som för 370 l kärl.
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 515 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal
årshämtningar.
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande:
Fritidshus -Fyrfack 370 l Kärl 1 var fjärde vecka
och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden
januari-april samt oktober till december, totalt 10
tömningar

510

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB
I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering
av matavfallet i köket.
I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per
abonnent.
Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.
I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig
kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus
Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang
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samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller
vid avslut av abonnemang.
För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages
avgift om 100 kr per tillfälle.
För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.
Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus
Fyrfackskärl
100 kr per kärl och år
C

Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av
hushållsavfall i säck, kärl och containers
Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:
-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon.
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.
Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter
Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits
matavfallsinsamling.
För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att
klara matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten
automatiskt till abonnemang med osorterat avfall.
I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr
per tillfälle.
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i
köket.
För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger
kostnaden för tömning en gång per vecka.
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Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för
kärl alternativt 20 m för säck.
För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.
Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift
om 300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.
Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.
-För utkörning resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr
-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle
Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang,
uppehåll eller vid avslut av abonnemang
Kärlhyra per månad för kommunägda containrar
20 kbm container
30 kbm container

600 kr
700 kr

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och
verksamheter
Abonnemang
Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar
per år
Grundavgifter tillkommer

Total taxa kr per
år inkl moms
4228

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

Behandlingskostnad
per tömning

Matavfall max 500 l

48
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Matavfall max 1000 l

89

Restavfall max 3000 l

243

Restavfall max 5000 l

340

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra
tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris.
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna.
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.
2.

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

3.

BUDNINGSTAXA
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A.
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150:- per
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00
hämtningsdagen.
Avgift för hämtning av grovavfall
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar,
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel.
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt.
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus
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Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av elavfall
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att
förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker
således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser enbart
elavfall härrörande från hushåll.
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB.
Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 200 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier,
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej.
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen.
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt
märkt med upplysning om innehållet.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll
Förpackningar med farligt avfall skall vara emballerat i öppningsbar
behållare avpassad efter de väderförhållanden som råder vid
hämtningstillfället. Avfallslämnare i villafastighet håller själv med lämplig
behållare. Behållare med farligt avfall skall inför hämtning vara placerad på
överenskommet ställe på villafastighetens tomt.
Per tillfälle hämtas från villa max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar
(upp till en papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med
måttbegränsningen cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan
läckage, ska vara uppmärkta med vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt.
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus

145

8(12)
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och
miljö AB.

4. EVENEMANGSTAXA
För evenemang uttages följande avgifter:
Container
Storlek Avgift
3 m3
6 m3
8 m3
10 m3

1255
1510
1680
1850

Extra tömning
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa
enligt gällande taxa

I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning inkl
behandlingskostnad.
Kärl
Moment
Utsättning +
hemtagning*
Sluttömning
Hyra av behållare
Extra tömning
förbeställd**
Extra tömning akut
Helgtillägg

Taxa

enhet

300

kr/kärl

25
10
25

kr/kärl
kr/kärl/dygn
kr/kärl

125
25

kr/kärl
kr/kärl

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker
vardagar
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan
5.

SLAMAVSKILJARE
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår
en avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

940 kr
1650 kr
2080 kr
3400 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDTbrunn uttages avgift motsvarande budning.
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning
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av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår
avgift för budning enligt denna taxa.
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr
per tömning.
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

1875 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym,
avgift per tank enligt följande:
Volym upp till 3 m3
Volym 3-4 m3
Volym 4-6 m3
Volym upp till 12 m3

2100 kr
2520 kr
2950 kr
4100 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m
enligt följande:
Över 30 m slang
100 kr
Över 40 m slang
200 kr
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om
575 kr per brunn
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd
volym.
Tömning av fettavskiljare
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift
per avskiljare enligt följande:
Volym upp till 1 m3
Volym upp till 2 m3

1540 kr
2240 kr
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Volym upp till 4 m3

3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras.
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton
tömd volym.
6. Trädgårdsavfall i kärl
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 750 kr. För
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A.
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur.
7.

Returpapper
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms,
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut
för själva hämtningen.
Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper.
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta
auktorisationssystem.
Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.
8.

8.1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Avbrott och ändringar
Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa.
Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.

8.2

Ersättning
Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska
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detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas
inte debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer
för fakturering och kravverksamhet.
8.3

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

8.4

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

8.5

Avgiftsskyldighet
I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
skall anses som ägare.
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive
beställare.
Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits,
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.
Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB.
Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället,
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

8.6

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

8.7

Abonnentens åliggande
Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

8.8

Bemyndigande angående vissa taxebeslut
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Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad
skatt.
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ÄRENDE: 2021:XXX
2021-09-30

Jessica Cedervall
VD SSAM
Tel: 0470-41296

Renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och
Älmhults kommuner
Förslag till beslut
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagda förslag till
renhållningstaxa 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner.
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i
respektive kommun att anta förslag till renhållningstaxor 2022 enligt bilagda förslag till
renhållningstaxor.
Bakgrund
Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och består av två
separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende hanteringen av hushållsavfall:
Grundavgifter – finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, främst kostnader
för drift av återvinningscentraler samt för behandling av avfallet från dessa.
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i
nivå beroende på abonnentkategori.
Hämtningsavgifter – finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I renhållningstaxorna
finns hämtningsavgifter bla för sophämtning, tömning av trekammarbrunnar/täta tankar
och latrinkärl. Hämtningsavgifterna finansierar insamlingskostnad inkl ev kostnader för
behållare samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, hämtningsintervall och ev
dragavstånd.

Taxeförslag 2022
Höjda grund- och hämtningsavgifter
From 2022-01-01 höjs den statliga förbränningsskatten en tredje gång från 100 kr/ton till 125
kr/ton. Pga denna höjning föreslås såväl höjda grund- som hämtningsavgifter motsvarande
kostnaden för skattehöjningen. Detta påverkar avgifterna enligt följande:
•
•

Höjning av samtliga kommuners grundavgifter. För villor höjning med ca 5 kr
Höjning av hämtningsavgifterna, innebär tex för villa med fyrfack 39 tömningar en
höjning med ca 10 kr inkl moms.

För Växjö föreslås höjning av grundavgift för att finansiera obemannad återvinningscentral i
Rottne. För Grundavgift villa innebär detta en höjning på 15 kr.
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ÄRENDE: 2021:XXX
2021-09-30

För beskrivning av bakgrund i övrigt till föreslagen taxeförändring hänvisas till bilaga
”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024”.

För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt nedan:
Kommun FNI-taxa 2021 (2 st 370 l kärl 26 +
13 tömningar per år)

FNI-taxa 2022 (2 st 370 l kärl 26
+ 13 tömningar per år)

Älmhult

2800

2874

Markaryd

2830

2873

Lessebo

2780

2862

Växjö

2590

2700

Tingsryd

2760

2804

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

Utsträckt hämtningsintervall för fritidsabonnemang kärl 1 – till var 4:de vecka, dvs 5
tömningar per säsong

Övriga förändringar i taxeförslaget:
•

Maxtaxa för returpapper införs för att hantera att kommunerna from 2022-01-01 övertar
ansvaret för insamling av returpapper.

•

Nya skrivningar för insamling av grovavfall, farligt avfall samt elavfall som även
möjliggör insamling från flerfamiljshus (tidigare enbart tjänst för villor).

•

Förtydligad skrivning angående hur avgifter vid abonnemangsändringar uttages

•

För Växjö kommun föreslås Taxa för årlig tömning stora brunnar om 6 och 10 kbm (avgift
finns redan i övriga kommuner)

Jessica Cedervall

Per Gunnarsson

VD

IT och digitaliseringsansvarig

Bilagor

-

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2022-2024
Förslag till renhållningstaxa år 2022 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults
kommuner
Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo och Älmhults kommuner
2022 Bilaga A-D
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 197 Inrättande av brottsförebyggande råd
Ärendenummer KS 2021/157

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har i medborgarlöfte med polismyndigheten träffat
överenskommelse om att under år 2021 etablera och organisera ett
brottsförebyggande råd inom Älmhults kommun. Det förslag som
kommunledningsförvaltningen presenterar är baserat på utredningen Kommuner
mot brott SOU2021:49vars förslag med största sannolikhet kommer att rendera i
ett lagstiftat ansvar som träder i kraft 2023-01-01.
Förslaget till beslut är att strategiskt brottsförebyggande råd med ansvar för att
leda, ange mål och ramar samt skapa förutsättning för kommunens brottsförebyggande utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och
lokalpolisområdeschef. Föredragande är kommunens kris- och beredskapsstrateg
samt kommunpolis.
Därutöver organiseras på tjänstemannanivå ett operativt brottsförebyggande råd.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 145
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Elmnet AB
Älmhultsbostäder AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

154

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145 Inrättande av brottsförebyggande råd
Ärendenummer KS 2021/157

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har i medborgarlöfte med polismyndigheten träffat
överenskommelse om att under år 2021 etablera och organisera ett
brottsförebyggande råd inom Älmhults kommun. Det förslag som
kommunledningsförvaltningen presenterar är baserat på utredningen Kommuner
mot brott SOU2021:49vars förslag med största sannolikhet kommer att rendera i
ett lagstiftat ansvar som träder i kraft 2023-01-01.
Förslaget till beslut är att strategiskt brottsförebyggande råd med ansvar för att
leda, ange mål och ramar samt skapa förutsättning för kommunens brottsförebyggande utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och
lokalpolisområdeschef. Föredragande är kommunens kris- och beredskapsstrateg
samt kommunpolis.
Därutöver organiseras på tjänstemannanivå ett operativt brottsförebyggande råd.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Elmnet AB
Älmhultsbostäder AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-06-29
Kommunledningsförvaltningen
Håkan Helgesson
hakan.helgesson@almhult.se

1(4)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om inrättande av
brottsförebyggande råd
Ärendenummer KS 2021/157

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har i medborgarlöfte med polismyndigheten träffat
överenskommelse om att under år 2021 etablera och organisera ett
brottsförebyggande råd inom Älmhults kommun. Det förslag som
kommunledningsförvaltningen presenterar är baserat på utredningen Kommuner
mot brott SOU2021:49vars förslag med största sannolikhet kommer att rendera i
ett lagstiftat ansvar som träder i kraft 2023-01-01.
Förslaget till beslut är att strategiskt brottsförebyggande råd med ansvar för att
leda, ange mål och ramar samt skapa förutsättning för kommunens brottsförebyggande utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef och
lokalpolisområdeschef. Föredragande är kommunens kris- och beredskapsstrateg
samt kommunpolis.
Därutöver organiseras på tjänstemannanivå ett operativt brottsförebyggande råd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-29

Ärendeberedning
Bakgrund
Älmhults kommun har i medborgarlöfte för år 2021 antagit inriktningen att
under år 2021 etablera ett brottsförebyggande råd.
Den 16 juni 2021 överlämnades utredningen Kommuner mot brott SOU2021:49
till regeringen. I utredningen föreslås hur kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet skall lagstadgas.
Utredningen lyfter framförallt fram nedanstående förslag som bör formulera i
form av ett lagstadgat ansvar.
Kommunerna föreslås identifiera en strategisk och långsiktig lägesbild som
beskriver brottsligheten och dess konsekvenser som en orsaksanalys och
åtgärdsplan skall baseras på. Arbetet skall fortlöpande följas upp och lägesbild
och åtgärdsplan skall minst vartannat år revideras.
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Kommunens föreslås få ett särskilt samordningsansvar för den lokala
samordningen av det brottsförebyggande arbetet. I detta ingår även att
kommunen skall verka för överenskommelse om samverkan med relevanta
aktörer och att strategiska frågor hanteras i ett aktörsgemensamt råd.
Utredningen föreslår att kommunen skall ha en samordningsfunktion för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen betonar vikten av kommunledningens engagemang och ansvar för
arbetet bl a genom att ange ramar och skapa förutsättningar för arbetet.
Utredningen föreslår att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av
kommunens brottsförebyggande arbete och att kommunfullmäktige kontinuerligt
hålls informerad.
Utredningens förslag till lagstiftning föreslås träda i kraft 1 januari 2023.
Förslag till brottsförebyggande råd
Utifrån SOU2021:49 föreslås kommunstyrelsen ansvara för ledningen av
kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunledningsförvaltningens förslag
till organisering är därför enligt nedan:

Strategiskt brottsförebyggande råd
Föreslås bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, lokalpolisområdeschef och
kommunchef. Föredragande är kommunens kris- & beredskapsstrateg samt
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kommunpolis. Sekreterare är densamme som den som utsetts till sekreterare för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Uppdraget består i att leda, fastställa samverkansöverenskommelse och
medborgarlöften, ange ramarna och mål samt skapa förutsättningar för
kommunens brottsförebyggande arbete. Vidare ansvarar rådet för årsredovisning
över kommunens brottsförebyggande arbete vilket skall redovisas för
kommunfullmäktige.
Rådet föreslås sammanträda två (2) gånger per år och dessa sammanträden bör
koordineras med kommunens budgetprocess.
Kommunledningsgrupp
Befintlig kommunledningsgrupp utgör styrgrupp för kommunens operativa
brottsförebyggande råd. Föredragande är kommunens kris- & beredskapsstrateg
samt kommunpolis.
Uppdraget är att utifrån Strategiska brottsförebyggande rådets ramar och mål
fastställa verksamhetsplan för kommunens brottsförebyggande arbete.
Operativt brottsförebyggande råd
Föreslås bestå av kommunens kris- och beredskapsstrateg, kommunpolis samt
samordnare för social och situationell brottsprevention.
Uppdraget är att utarbeta förslag till verksamhetsplan, kontinuerligt uppdatera
lägesbild över brottslighetens utveckling, följa upp att arbetet fortgår enligt
fastställd verksamhetsplan och rapportera till kommunledningsgruppen samt
strategiskt brottsförebyggande rådet.
Verksamhetsplanen skall innehålla lägesbild, orsaksanalys och åtgärdsplan.
Ekonomi
I utredningen Kommuner mot brott SOU2021:49 föreslås kommunerna ersätts
genom en höjning av anslaget för kommunalekonomisk utjämning med en
summa beräknad med ledning av ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet.
Utredningen redovisar dock ej med vilka belopp eller hur fördelningen bör ske.
Under organisationens uppbyggnad under år 2022 föreslås finansiering ske inom
befintlig budgetram.
Eter regeringens beslut om finansiering behöver den del som den statliga
ersättningen ej täcker äskas som utökad budgetram för år 2023.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.
2.

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag och uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta brottsförebyggande råd enligt förslaget.
Uppdraget ska vara slutfört senast 2021-12-13

Håkan Helgesson

Susann Pettersson
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Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Elmnet AB
Älmhultsbostäder AB
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

§ 198 Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt
program i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2021/95

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Motion från Helen Bengtsson (S) gällande att införa ett lönepolitiskt program i
Älmhults kommun daterad 2021-05-24. Förslagsställaren skriver att genom rätt
använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare. Vidare är det också viktigt att
ha underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att följa upp hur
lönepolitiken ska se ut.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 81, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun finns en lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige sedan
2015-08-31, § 147, som beskriver Älmhults kommuns lönepolitik som ska göra
det möjligt att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
Varje år görs en lönekartläggning i kommunen för att undersöka lönerna utifrån
ett jämställdshetsperspektiv, för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader.
Detta är ett underlag för att följa upp lönestrukturer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och att avslå motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-10-14, § 53
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen
Bengtsson (S) program daterad 2021-05-24
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

• Lönepolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S) yrkar att kommunstyrelsens
föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Helen
Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
Votering begärd
Ordförande redogör följande:
•
•

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
Nej-röst innebär bifall till Helen Bengtsson (S) och Eva Ballovarres (S)
yrkande.

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Thomas Harrysson (C)

Ja

Sonja Emilsson (M)

Ja

Soili Lång-Söderberg (M)

Ja

Lars-Gunnar Gustafsson (L)

Ja

Gun-Britt Cedergren (KD)

Ja

Nej

Eva Ballovarre (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Lars Ingvert (S)

Nej

Avstod

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Stefan Jönsson (S)

Nej

Börje Tranvik (-)

Avstod

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Resultat

6st Ja-röster

4st Nej-röster

1st avstod

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
HR-avdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens personalutskott

§ 53 Svar på motion om att införa ett lönepolitiskt
program i Älmhults kommun - Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2021/95

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Motion från Helen Bengtsson (S) gällande att införa ett lönepolitiskt program i
Älmhults kommun daterad 2021-05-24. Förslagsställaren skriver att genom rätt
använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare. Vidare är det också viktigt att
ha underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att följa upp hur
lönepolitiken ska se ut.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 81, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun finns en lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige sedan
2015-08-31, § 147, som beskriver Älmhults kommuns lönepolitik som ska göra
det möjligt att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
Varje år görs en lönekartläggning i kommunen för att undersöka lönerna utifrån
ett jämställdshetsperspektiv, för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader.
Detta är ett underlag för att följa upp lönestrukturer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och att avslå motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen
Bengtsson (S) program daterad 2021-05-24
• Lönepolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens personalutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Lars Ingvert (S) yrkar att kommunstyrelsens personalutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall kommunledningsförvaltningens förslag.
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan bifalla Elizabeth
Peltolas (C) och Gun-Britt Cedergrens (KD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan bifalla Helen
Bengtssons (S) och Lars Ingverts (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens personalutskott beslutat i enlighet med
Elizabeth Peltolas (C) och Gun-Britt Cedergrens (KD) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
HR-avdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att införa
ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun Helen Bengtsson (S)
Ärendenummer KS 2021/95

Sammanfattning av ärendet
Motion från Helen Bengtsson (S) gällande att införa ett lönepolitiskt program i
Älmhults kommun daterad 2021-05-24. Förslagsställaren skriver att genom rätt
använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare. Vidare är det också viktigt att
ha underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att följa upp hur
lönepolitiken ska se ut.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 81, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
I Älmhults kommun finns en lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige sedan
2015-08-31, § 147, som beskriver Älmhults kommuns lönepolitik som ska göra
det möjligt att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
Varje år görs en lönekartläggning i kommunen för att undersöka lönerna utifrån
ett jämställdshetsperspektiv, för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader.
Detta är ett underlag för att följa upp lönestrukturer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen och att avslå motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06
• Motion om att införa ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun - Helen
Bengtsson (S) program daterad 2021-05-24
• Lönepolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147

Ärendeberedning
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Helen Bengtsson föreslår i
motionen att det bör införas ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun, samt
att lönestrukturerna ska följas upp årligen
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Förslagsställaren skriver att genom rätt använd lönepolitik så kan Älmhults
kommun utveckla verksamheten och öka attraktiviteten vid rekrytering av nya
medarbetare. Som förtroendevald har man ansvar att ta fram den övergripande
lönepolitiken, medan chefer beslutar om medarbetarnas löner utifrån den ram
och struktur som är satta.
Kommunfullmäktige har fastställt en Lönepolicy för Älmhults kommun 201508-31, § 147. Den beskriver hur lönepolitiken ska göra det möjligt att behålla,
utveckla och rekrytera medarbetare. Lönepolitiken ska bidra till att styra och
utveckla verksamheten så att lönen upplevs rättvis och baseras på väl kända
lönekriterier. Lönerna i Älmhults kommun ska vara individuella och baseras på
kompetens, uppdragets karaktär, de mål medarbetaren uppnår samt i vilken mån
medarbetaren bidrar till verksamhetens utveckling.
HR avdelningen har utarbetat stöddokument och övergripande lönekriterier i
samverkan. Som stöddokument finns idag årscykel för löneöversyn, löneprocess
och rutiner för löneöversynsarbetet och stödmaterial för resultatsamtal och
lönesättande samtal.
I Älmhults kommun följs lönestrukturerna upp årligen i en lönekartläggning, för
att upptäcka osakliga löneskillnader. Syftet är att kunna få en bild av
lönestrukturer som kan behöva åtgärdas. Vidare görs inför varje löneöversyn en
omvärldsbevakning av HR avdelningen då lönestatistik från SKR analyseras och
jämförelser görs med övriga kommuner i länet. Detta för att få ett underlag om
eventuella behov av befintligt gruppers löneläge behöver justeras i kommande
löneöversyn.
Sammantaget har Älmhults kommun en lönepolicy fastställd av
Kommunfullmäktige och lönestrukturen följs årligen upp i en lönekartläggning.
Mot den bakgrunden förslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens
personalutskott att avslå motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Anna Elmgren

Susann Pettersson

HR-chef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
HR-avdelningen
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Inför ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun
Genom en rätt använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare.
Det är viktigt med väl kända och förankrade riktlinjer för kommunens lönepolitik. Vi måste på ett
tydligt sätt signalera hur de utförda insatserna värderas och koppla detta till kommunens vision
och mål.
Vi som förtroendevalda har som ansvar att ta fram och fastställa den övergripande lönepolitiken
medan verksamhetens chefer beslutar om medarbetarnas löner utifrån den ramen och strukturen
som är satt. Vi har som ansvar att ge cheferna det stöd de behöver för att känna sig trygga i
löneprocessen och i samtalen med de anställda.
Det är också viktigt att vi har underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att kunna
följa upp hur lönepolitiken ska se ut.

Utifrån ovanstående yrkar jag:
-

Att Älmhults kommun fastställer ett lönepolitiskt program.
Att lönestrukturen följs upp årligen.

Helen Bengtsson
Socialdemokraterna
2021-05-24
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Kommunledningsförvaltningen
Personalenheten
Ingela Hjelte, personalchef

2015-05-19

Lönepolicy
Fastställd i Kommunfullmäktige 2015-08-31 § 147

Älmhults kommuns lönepolitik möjliggör att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med god
kompetens. Lönebildningen uppfattas som begriplig och understödjer måluppfyllelse och goda
prestationer. Lönepolitiken bidrar till att styra och utveckla verksamheten, den upplevs som rättvis
och baseras på väl kända lönekriterier. Lön får aldrig påverkas av de faktorer som omfattas av
gällande diskrimineringslagstiftning (kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck).
Lönerna i Älmhults kommun är individuella och baserade på kompetens, uppdragets karaktär och de
resultat medarbetaren uppnår och i vilken mån medarbetaren bidrar till verksamhetsutveckling. Då
Älmhults kommun, i likhet med andra arbetsgivare, står inför en förväntad ökad personalrörlighet
kommer det att ställas allt högre krav på kunskapsöverföring och att bidra till andras lärande.
Samhället kommer att präglas av en allt större mångfald och därmed är behovet av att utveckla
verksamheten i att möta mångfald. Det ställer stora krav på att medarbetarna kan anpassa förhållnings
– och arbetssätt efter detta. Lönekriterierna speglar dessa behov.
Förändring av lön görs i enlighet med den process som tagits fram för löneöversyn eller
då medarbetaren erhåller en ny befattning eller får ett genomgripande förändrat arbetsinnehåll.
Personalenheten ansvarar för att ta fram processbeskrivningar, stöddokument
samt kommunövergripande lönekriterier. Lönekriterierna ska svara mot innehållet i
medarbetarpolicyn samt mot de rådande förhållandena i kommunen i övrigt. Respektive chef ansvarar
för att kommunicera dessa lönekriterier med medarbetarna och vid behov komplettera dem
efter arbetsplatsens behov.
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Kommunstyrelsen

§ 200 Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Besluta godkänna kommunens delårsrapport 2 per augusti 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ska få en återrapportering på hur de riktade statsbidragen
kopplat till äldreomsorgen använts och om det som varit möjligt att sökas har
sökts.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2 per augusti 2021. Delårsrapport 2 syftar till att, genom
en förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om förväntat bokslut
2021, med fokus på resultatmål och ekonomi. Revisorerna granskar översiktligt
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande.
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande:
• Uppföljningen av resultatmålen visar på att 4 av de 10 målen bedöms
uppfyllas under året. Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt samt målet
om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.
• Investeringsprognosen visar på en hög investeringsnivå på över 300 miljoner
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt,
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

• Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 139
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• Delårsrapport 2 Älmhults kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-05
• Utbildningsnämnden beslut 2021-09-29, § 106
• Socialnämnden beslut 2021-09-22, § 111
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 88
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-09-13, § 35
• Tekniska nämndens beslut 2021-10-05, § 105
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-30, § 72
• Miljö- och byggnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Socialnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Kommunstyrelsen - Delårsrapport 2 år 2021
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Delårsrapport 2 2021
• Utbildningsnämnden - Delårsrapport 2 2021
• Delårsrapport 2 för Tekniska nämnden år 2021
• Kultur- och fritidsnämnden - Delårsrapport 2 år 2021

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarres (S) yrkar att kommunstyrelsen ska få en återrapportering på hur
de riktade statsbidragen kopplat till äldreomsorgen använts och om det som varit
möjligt att sökas har sökts.
Beslutsgång
Propositionsordning 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Revision
Respektive nämnd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 139 Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
kommunens delårsrapport 2 per augusti 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2 per augusti 2021. Delårsrapport 2 syftar till att, genom
en förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om förväntat bokslut
2021, med fokus på resultatmål och ekonomi. Revisorerna granskar översiktligt
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande.
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande:
• Uppföljningen av resultatmålen visar på att 4 av de 10 målen bedöms
uppfyllas under året. Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt samt målet
om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.
• Investeringsprognosen visar på en hög investeringsnivå på över 300 miljoner
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt,
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.
• Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

173

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

• Delårsrapport 2 Älmhults kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-05
• Utbildningsnämnden beslut 2021-09-29, § 106
• Socialnämnden beslut 2021-09-22, § 111
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27, § 88
• Gemensamma nämnden beslut 2021-09-13, § 35
• Miljö- och byggnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Socialnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Kommunstyrelsen - Delårsrapport 2 år 2021
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Delårsrapport 2 2021
• Utbildningsnämnden - Delårsrapport 2 2021

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om Delårsrapport 2 år 2021 kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsrapport 2 per augusti 2021. Delårsrapport 2 syftar till att, genom
en förenklad rapport men utifrån lagens krav, informera om förväntat bokslut
2021, med fokus på resultatmål och ekonomi. Revisorerna granskar översiktligt
delårsbokslutet och delårsrapporten och lämnar ett särskilt utlåtande.
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande:
• Uppföljningen av resultatmålen visar på att 4 av de 10 målen bedöms
uppfyllas under året. Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt samt målet
om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
• Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt
beror på bättre utfall för skatteintäkterna än budgeterat.
• Investeringsprognosen visar på en hög investeringsnivå på över 300 miljoner
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt,
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.
• Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
• Delårsrapport 2 Älmhults kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-05
• Utbildningsnämnden beslut 2021-09-29, UN 2020/30 § 106
• Socialnämnden beslut 2021-09-22, SOC 2021/39 § 111
• Tekniska nämnden beslut 2021-10-05 TN 2021/XX § XX
• Kommunstyrelsen beslut 2021-10-05 KS 2021/XX § XX
• Kultur- och fritidsnämnden beslut 2021-10-05 KFN 2021/XX § XX
• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-27 MBN 2020/32 § 88
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• Gemensamma nämnden beslut 2021-09-13, GFN 2021/6 § 35
• Överförmyndarnämnden –tjänsteskrivelse
• Miljö- och byggnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Socialnämnden - Delårsrapport 2 år 2021
• Kommunstyrelsen - Delårsrapport 2 år 2021
• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Delårsrapport 2 2021
• Utbildningsnämnden - Delårsrapport 2 2021
• Tekniska nämnden - Delårsrapport 2 2021
• Kultur- och fritidsnämnden - Delårsrapport 2 2021

Ärendeberedning
Delårsrapport 2 per augusti 2021 syftar till att, genom en förenklad rapport,
informera om förväntat bokslut 2021 (prognos), med fokus på resultatmål och
ekonomi. Delårsrapporten ett viktigt dokument för fortsatt budgetarbete och
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Uppföljning av kommunens 10 resultatmål per augusti 2021 visar att två mål
inte bedöms uppfyllas; ”I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen”
och ”Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling
samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. För fyra av
resultatmålen finns risk att de inte uppfylls under året; vissa nämnder bedömer
att det inte kommer uppfyllas samtidigt som vissa bedömer att de kommer
uppfyllas. Fyra resultatmål bedöms att de uppfylls under året.
Resultatet för 2021 prognostiseras till 14 miljoner kronor vilket innebär en
positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor. Det är endast utbildningsnämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse, minus åtta miljoner
kronor. Flertalet nämnder har en helårsprognos enligt budget. Kommunstyrelsen
och gemensamma nämnden för familjerätt prognostiserar visst överskott, vilket
ger en total budgetavvikelse för nämnderna med minus sju miljoner kronor.
Finansen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 32 miljoner kronor för
helåret 2021. Avvikelsen beror i huvudsak på förväntade högre skatteintäkter.
Kommunens totala investeringar för årets första åtta månader uppgår till knappt
163 miljoner kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med samma period
föregående år. Budget för år 2021 uppgår till 669 miljoner kronor vilket
inkluderar tilläggsanslag under året, bland annat för byggnation av nya skolor.
Prognosen för helåret är en investeringsnivå på 321 miljoner kronor, det innebär
en budgetavvikelse på 349 miljoner kronor.
Prognosen för kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning för kommunen år 2021 visar att två mål bedöms
uppfyllas. Helårsprognosen per augusti med ett förväntat positivt resultat på 14
miljoner kronor och en nivå på investeringar med 321 miljoner kronor innebär
att de finansiella målen för nivån på resultatet och nivån på investeringarnas
självfinansieringsgrad bedöms uppfyllas. Dock bedöms målen för nivån på
investeringarna och soliditeten inte uppfyllas för år 2021.
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Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor.

Överväganden
Kommunstyrelsen behöver särskilt bevaka utbildningsnämndens budgetföljsamhet för år 2021. Kommunstyrelsen behöver även framgent bevaka
nämndernas måluppfyllnad för de resultatmål som inte bedöms uppfyllas

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
kommunens delårsrapport 2 per augusti 2021.

Christina Utterström

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Revision
Respektive nämnd
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Förvaltningsberättelse
Uppföljningen per augusti 2021 visar på följande:
•

Av kommunens 10 fastställda resultatmål bedöms fyra uppfyllas under året.
Det finns risk att fyra inte kommer uppfyllas. Resultatmålet för en
befolkningsutveckling med 1 procent bedöms inte uppfyllas för året. Det
gäller även målet om att alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

•

Kommunens prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor. Det
innebär en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor som framförallt
beror på bättre utfall än budgeterat för skatteintäkterna.

•

Investeringsprognosen visar på en investeringsnivå på över 300 miljoner
kronor, men är inte i linje med planerade investeringar. Vissa större projekt,
exempelvis Paradisskolan, bedöms inte bli färdigställda under året.

•

Älmhults kommun bedöms uppfylla två av de fyra finansiella målen för god
ekonomisk hushållning.

1.1 Väsentliga händelser under perioden
Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt betydande påverkan på
kommunens organisation gällande såväl merarbete, uppskjutna uppdrag samt
omställning av verksamhet till distans och alternativ drift.
Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka i sin helhet, men det som redan
nu börjar stå klart är att omfattningen av nödvändig verksamhet som blivit
uppskjuten är betydande. Samtidigt som man ska arbeta i kapp detta pågår den
dagliga verksamheten parallellt vilket resulterar i ansträngda personella resurser.
Merparten av arbetet med covid-19 har successivt förts över till respektive
förvaltnings linjeverksamhet, dock kvarstår en del arbetsuppgifter som hanteras
centralt. I takt med att smittspridningen från och med juni minskat till en relativt
låg nivå har arbetet internt inriktats på erfarenhetsåterföring och planering för en
återgång till det ”nya normala”. Arbetet med att tillvarata vunna erfarenheterna
från hanteringen av pandemin har påbörjats i form av bland annat revidering av
styrdokument och arbetssätt. Detta arbete kommer att fortgå under hösten.
Nedan kortfattat om andra väsentliga händelser under perioden:
•

•
•

Införandet av Servicecenter innebär ett förändrat arbetssätt men också
förhållningssätt, där medborgaren sätts i centrum. Under året har bland
annat flera viktiga e-tjänster införts bland annat en karttjänst där man hittar
gällande detaljplaner, lediga tomter, mark för industri med mera.
Under år 2021 har ett starkt fokus lagts på det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap
för att bättre ta vara på den motivation och det omdöme som finns hos såväl
anställda som verksamhetens målgrupper. Ett viktigt budskap är att verka
för att minska administrationen och onödigt krångel.
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Implementering av tillämpning av fastlagda riktlinjer för ”Barnens rätt i
Älmhult” (barnkonventionen) har skett under året och är en naturlig del i
kommunens processer.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att minska behovet av
försörjningsstöd genom utveckling av arbetsmarknadsenheten (AME),
minska behovet av externa placeringar samt att arbeta med schemaläggning
för att bli mer kostnadseffektiva.
Socialförvaltningen har under perioden startat en bemanningsenhet, vilken
tillsammans med verksamheterna arbetar för att minska kostnader för
timanställningar.
Ett nytt avtal kring skolskjutsar med en ny leverantör har börjat gälla.
Utbildningsförvaltningen har fått lägga mycket tid på att hantera synpunkter
och klagomål kring leveransen.
Byggnationen av Paradisskolan är i full gång och beräknas stå klar lagom
till nästa läsår startar.

1.1.1 Väsentliga ekonomiska händelser
Prognosen per delårsrapport 1, per 31 mars 2021, visade ett förväntat
minusresultat om knappt 2 miljoner kronor. Helårsprognosen per 31 augusti
2021 uppgår till ett resultat på plus 14 miljoner kronor, en förbättring med 16
miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat år 2021 med minus 11 miljoner
kronor innebär det en positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen för helåret 2021 hänförs framförallt till förväntade högre
skatteintäkter, lägre pensionskostnader och ett bättre finansnetto än planerat.
Samtidigt prognostiserar utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse med 8
miljoner kronor som i huvudsak beror på förväntade högre kostnader för
skolskjuts.
I och med utbildningsnämndens förväntade negativa budgetavvikelse, framgår i
nämndens delårsrapport att allmän återhållsamhet ska gälla under slutdelen av
året, det vill säga att endast nödvändiga inköp görs och att man tar varje tillfälle
att göra även mindre besparingar. Förvaltningen ska även se över möjligheten att
påverka kostnaderna för skolskjutsavtalet.
Den förbättrade prognosen per augusti jämfört med mars 2021 beror framförallt
på att socialnämnden per augusti har vänt sitt förväntade underskott på 13
miljoner kronor till en budget i balans. Nämndens erhållna tillfälliga
budgettillskott på 8,4 miljoner kronor1, tillfälliga riktade statsbidrag och övriga
ersättningar tillsammans med besparings- och effektiviseringspaket som
socialnämnden genomfört under året bidrar till den förbättrade prognosen.
Tekniska nämnden har också förbättrat sin prognos, samtidigt som
utbildningsnämnden försämrat sin negativa budgetavvikelse per augusti kopplat
till framför allt förväntade högre kostnader för skolskjutsar.

1

KF beslut 2021-06-21§ 93.
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1.2 Älmhults kommuns förväntade utveckling
1.2.1 Verksamheten
Ett fortsatt fokus på att långsiktigt utveckla nya bostadsområden och områden
för industri, service och handel är helt nödvändigt för att skapa tillväxt i
kommunen. Så även ett fortsatt fokus för en väl fungerande infrastruktur och
kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet skolan, håller en
god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att man ska välja att
leva och bo i kommunen.
De fem kommande åren kommer att innebära att nya stadsdelar växer fram med
skolor, bostäder och fritidsområden. Karaktären i Älmhults centrala delar
kommer också att förändras genom förtätning. Vidare behöver hela kommunen
fortsätta utvecklas.
Det kommunövergripande arbetet med verksamhetsutveckling inriktas även de
kommande åren främst på att utveckla det processorienterade arbetssättet där
olika verksamheter och förvaltningar jobbar över organisationsgränserna.
Arbetet med förbättrad verksamhetsuppföljning och analys är ett annat
prioriterat område.
Resan mot ett tillitsbaserat ledarskap fortsätter med att skapa handlingsutrymme,
motivation och strukturella förutsättningar i kärnuppdraget, utifrån behoven i
mötet mellan medarbetaren och den verksamheten finns till för. Till de
strukturella aspekterna hör frågor om rapportering, strukturer och IT-system.
Kommunens arbete med totalförsvar kommer intensifieras framöver.
Framöver kommer digitalisering fortsatt att bli en av de stora frågorna för hela
kommunen. I framtiden ska ett fler e-tjänster ha utvecklats, ett e-arkiv vara infört
och fler arbetsmoment automatiserats. Målsättningen under 2021 är att alla
nyanställda ska ta del av en digital introduktion.
Älmhultsbostäder AB förvärvade 1 januari 2021 aktierna för Älmhults
näringsfastigheter AB (ÄNAB).
1.2.2 Ekonomi
Kommunen står inför stora investeringsbehov. I takt med att kommunen växer i
den takt den gör ökar utgifter för investeringar i nya verksamhetslokaler och
infrastruktur vilket medför behov av finansiering. För att ha möjligheter att
finansiera investeringarna krävs att kommunen arbetar strategiskt med sina
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Nettokostnadsutvecklingen i helårsprognosen 2021 per augusti jämfört med
bokslut 2020 motsvarar 6,0 procent, vilket är en inbromsning jämfört med år
2020 där nettokostnaderna ökade med 7,1 procent. Prognosen år 2021 för
utvecklingen av den gemensamma pengapåsen, det vill säga skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning uppgår till 6,5 procent. Jämfört med
föregående år (+5,9%) är det en något större ökning, trots att de generella
statsbidragen hade en stor ökning år 2020 med anledning av pandemin. Även
långsiktigt bör kommunens nettokostnadsutveckling inte överstiga kommunens
skatteutveckling eftersom det på sikt innebär att ett ”gap” uppstår och risk för att
kommunens kostnader så småningom överskrider intäkterna.
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Ny skatteunderlagsprognos från SKR som kom sista september, efter att
augustibokslutet stängts, visar på bättre förutsättningar för år 2021. Den visar
även på bättre förutsättningar för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning för kommande åren som kommunen har möjlighet att ta hänsyn till i
det pågående budgetarbetet för år 2022 med plan år 2023-2024. I
septemberprognosen har SKR tagit hänsyn till förändringar i budgetpropositionen 2022.
1.2.3 God ekonomisk hushållning
I kommunallagen står det att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.
Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk
hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den
kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet negativt måste det
regleras inom tre år.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger
intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna
överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en
nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg
självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att
värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av
de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i
balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning uppfylls.
1.2.4 Uppföljning finansiella mål
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR)
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras
måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. I
kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 var det möjligt att tillämpa RUR
och då angavs strukturella förändringar som skäl att disponera resultatutjämningsreserven under år 2021 med max 10,983 miljoner kronor. I SKR:s nya
skatteunderlagsprognos per sista september, framgår det att RUR inte kan
tillämpas år 2021. Utan ifrån nuvarande förutsättningar är det möjligt först år
2023 – 2025, se mer i avsnitt längre fram om Balanskrav och RUR. RUR får
endast användas för att täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs
för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.
Prognosen för kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning för kommunen år 2021 visar att två mål bedöms
uppfyllas:
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Finansiellt mål

Prognos 2021

Uppfyllelse

Resultatet ska uppgå till minst -0,1 procent av
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

1,2 %

Bedöms
uppfyllas

Nettoinvesteringar skall vara högst 23,7 procent i
förhållande till skatteintäkter, generella bidrag och
utjämning.

27,7 %

Bedöms inte
uppfyllas

Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara
minst 22,7 procent.

29,2 %

Bedöms
uppfyllas

Soliditeten ska senast år 2023 uppgå till minst 18
procent inklusive pensionsåtagandet.

16,9 %

Bedöms inte
uppfyllas

(utfall 210831)

Helårsprognosen per augusti med ett förväntat positivt resultat på 14 miljoner
kronor och en nivå på investeringar med 321 miljoner kronor innebär att de
finansiella målen för nivån på resultatet och självfinansieringsgraden av
investeringarna bedöms uppfyllas. Dock bedöms målen för nivån på
investeringarna och soliditet inte uppfyllas för år 2021.
1.2.5 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse
Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan
resultatmål och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och är mätbara i samband
med årsbokslutet. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade
uppdrag till respektive styrelse eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och framgår av verksamhetsplanerna.
Aktiviteterna som utförs i huvudprocesserna är ett sätt för nämnden att uppnå
resultatmålet.
Nedan framgår uppföljningen av kommunens 10 resultatmål per augusti 2021.
Respektive nämnd har gjort en samlad bedömning om måluppfyllelse utifrån de
aktiviteter som de utför i huvudprocesserna för att bidra till måluppfyllelsen2.
Resultatmålet att ”I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar” inom samhällsutvecklingsprocessen, bedöms av alla nämnder att det inte kommer uppfyllas under året.
Älmhults kommuns befolkningsökning är starkt beroende av företagens
tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt betydande
påverkan på kommunens näringsliv. Älmhult är en kommun med stor inpendling
av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på förändrade
arbetssätt där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning.
2

Grönmarkering betyder att ”Målet är uppfyllt” eller ”Målet bedöms uppfyllas under året”. Det
rödmarkerade betyder att ”Målet bedöms inte uppfyllas under året”. ”X” betyder att resultatmålet
inte är tillämpligt för markerad nämnd och ”?” att nämnden inte följt upp resultatmålet utifrån
fullmäktiges uppdrag.
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Kommuner fortsätter arbeta för att skapa en attraktiv bostadsort genom att bland
annat fortsatt satsa på att utveckla och ge förutsättningar för attraktiva bostadsområden med närhet till service.
Ett annat resultatmål som inte bedöms uppfyllas är ”Alla barn och elever i
Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga
till yrkesprogram på gymnasiet.” inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen. I utbildningsnämndens delårsrapport framgår att på grund av
pandemin har flertalet av de nationella proven ställts in. Trots pandemin har
behörigheten till gymnasiet ökat, även om målnivån ännu inte är nådd, Andelen
godkända betyg i åk 6 och 9 når inte heller målnivån vilket delvis kan förklaras
av att elever på grund av restriktioner haft lägre närvaro i skolan. Förändringen
av det systematiska kvalitetsarbetet bedöms att på sikt öka nämnda resultat.
Grundskolorna har analyserat var brister finns och arbetar med olika
förändringar av undervisningen för att höja elevernas resultat.
För följande resultatmål finns risk att de inte uppfylls under året. De finns
nämnder som bedömer att de inte kommer uppfyllas samtidigt som vissa
bedömer att de kommer uppfyllas:
• ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.”
• ”I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar
och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din
förmåga.”
• ”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket
innebär ett minskat stödbehov.”
• ”I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar”.
Övriga resultatmål bedöms att de uppfylls under året:
•
•
•
•

”I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val
av skolor.”
”I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat
fritids- och kulturutbud och mötesplatser.”
”I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när
du vill starta företag eller utveckla ditt företag.”
”I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan
börja bygga ditt hus inom 6 mån.”
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Huvudprocess
Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje
invånare ska bli
självförsörjande.

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt
och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin
förmåga.

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en
attraktiv kommun
genom effektiv och
hållbar planering,
utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

Resultatmål

KS

Alla barn och elever i Älmhults
kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är
behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet.
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din förmåga.

X

X

X

X

X

X

I Älmhults kommun arbetar vi
hälsofrämjande och förebyggande
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och
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X
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X

I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar.
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I Älmhults kommun är det enkelt
och effektivt att få kontakt och hjälp
när du vill starta företag eller
utveckla ditt företag.

X

X

X

X

X

I Älmhults kommun ska du få ett
tydligt och snabbt besked så att du
kan börja bygga ditt hus inom 6mån.

X

X

X

X

X

I Älmhults kommun får du snabb
och effektiv service dygnets alla
timmar

?
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1.3 Finansiell analys
1.3.1 Periodens resultat med prognos för året
Resultatet för årets första åtta månader är plus 51 miljoner kronor. Resultatet för
samma period förra året var 47 miljoner kronor. Att resultatet är väsentligt bättre
nu än i helårsprognosen är i sig inget konstigt utan kan till stor del förklaras av
säsongsvariationer. En stor del förklaras av förändringen av semesterlöneskulden
som är betydligt lägre i augusti, efter att semesterperioden precis avslutats, än
den är vid årsskiftet. Minskning av semesterlöneskulden innebär en intäkt, som
för perioden uppgår till 24 miljoner kronor och tillgodoräknats centralt.
Dessutom finns det vissa verksamheter, så som till exempel skolan, som är näst
intill vilande under sommaren.
Resultatet för 2021 prognostiseras till 14 miljoner kronor vilket innebär en
positiv budgetavvikelse med 25 miljoner kronor.
Utfall
2021-08-31

Driftsammandrag, mnkr

Prognos 2021 Budget 2021

Budgetavvikelse

(minus är kostnad, plus är intäkt

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnd
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Nämndernas nettokostnad
Gemensamma övergripande nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader totalt
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Resultat

-1,3
-36,3
-1,4
-62,0
-360,6
-251,5
-0,5
-25,1
-6,4
-745,2
23,8
-721,4
773,6
-1,4
50,8

-2,8
-62,2
-2,1
-83,6
-548,7
-381,6
-1,1
-41,7
-12,6
-1 136,3
-3,2
-1 139,6
1 158,7
-4,8
14,3

-2,8
-62,9
-2,1
-83,6
-540,6
-381,6
-1,4
-41,7
-12,6
-1 129,3
-5,2
-1 134,4
1 131,7
-8,3
-11,0

0,0
0,7
0,0
0,0
-8,1
0,0
0,3
0,0
0,0
-7,0
1,9
-5,1
26,9
3,5
25,3

Det är endast utbildningsnämnden som prognostiserar en negativ
budgetavvikelse, minus åtta miljoner kronor. Flertalet nämnder har en
helårsprognos enligt budget. Kommunstyrelsen och gemensamma nämnden för
familjerätt prognostiserar visst överskott, vilket ger en total budgetavvikelse för
nämnderna med minus sju miljoner kronor.
Finansen delas in i kommunövergripande nettokostnader, skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning samt finansnetto3. Tillsammans har finansen
en prognos på totalt en positiv budgetavvikelse med 32 miljoner kronor för
helåret 2021. Avvikelsen beror i huvudsak på förväntade högre skatteintäkter etc
om 27 miljoner kronor. Detta beror främst på slutavräkningarna för 2020 och
2021 (+23 mnkr) då SKR nu räknar med en starkare utveckling av
skatteunderlaget då återhämtningen skett snabbare än SKR tidigare väntat sig.

3

Finansiella intäkter och kostnader
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Att finansnettot visar en positiv avvikelse hänför sig främst till att kommunen
förväntas få lägre räntekostnader på lån än vad som budgeterats främst beroende
på att kommunen inte investerat i den takt som budgeterats och då inte heller
behövt ta upp nya lån i den takt som planerats.
Kommunkoncernens resultat per den 31 augusti 2021 är 52 miljoner kronor, som
framförallt härleds till kommunens resultat. Helårsprognosen för kommunkoncernen uppgår till 16 miljoner kronor. Mer beskrivning av bolagen och dess
helårsprognoser finns att läsa om i avsnitt 1.5 Sammanställd redovisning.
1.3.2 Balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR)
I kommunallagen står det att varje kommun ska ha god ekonomisk hushållning
och balanskravet är en del i detta. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara
större än kostnaderna. Om balanskravet skulle bli negativt så måste kommunen
återställa detta inom tre år. År 2021 har Älmhults kommun budgeterat ett negativ
resultat med 11 miljoner kronor genom disposition av resultatutjämningsreserven. Årets prognostiserade resultat uppgår till plus 14 miljoner kronor.
Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar blir i samma nivå.
Reducering för samtliga realisationsvinster har gjorts.
Balanskravsavstämning, mkr
Årets resultat
reducering av samtliga realisationsvinster
vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
orealiserade förluster i värdepapper
återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
reservering av medel till resultatutjämningsreserv
användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Prognos
2021
14,3
-0,1
0
0
0
0
14,2
0
0
14,2

Kommunfullmäktige antog i oktober 20194 policy ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning” där balanskrav och resultatutjämningsreserv hanteras. Syftet med
resultatutjämningsreserven är att utjämna intäkter över tid och därigenom kunna
möta konjunkturvariationer. Reserven byggs upp inom ramen för det egna
kapitalet. Överskott får disponeras då skatteintäkterna sviktar i lågkonjunktur. I
budget 2021 beslutades att disponera resultatutjämningsreserven. Helårsprognosen för år 2021 med ett balanskravsresultat på 14 miljoner konor innebär
att resultatutjämningsreserven inte behöver användas.
Kommunens ackumulerade resultatutjämningsreserv uppgår per 2021-08-31 till
36,2 miljoner kronor. Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för
att täcka underskott, det vill säga att årets resultat efter balanskravsjustering är
negativt. Vidare skall, för möjlighet till uttag, den underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket och aktuellt budgetår understiger den genomsnittliga
ökningen under de senaste tio åren. Som underlag för denna analys skall
4

KF 2019-10-29 (§ 221 KS 2019/82)
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Sveriges kommuner och Regioner (SKR) beräkningar i aktuellt budgetcirkulär
användas.
RUR, mkr
Årets resultat
Balanskravsresultat
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Årets reservering till RUR
Ackumulerad RUR

Prognos
2020
14,3
14,2

Utfall
2020
10,3
9,3

Utfall
2019
10,1
5,8

Utfall
2018
57,4
19,5

-11,0
0,0
36,2

21,8
0,0
36,2

15,4
0,0
36,2

9,6
36,2
36,2

I den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR i september 20215, framgår att
möjligheten att nyttja RUR utifrån skatteunderlagsutvecklingen är för åren 20232025. Det är alltså i dagsläget inte möjligt att nyttja RUR för år 2021 eller 2022.
1.3.3 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Skandias pensionsprognos per den 31 augusti 2021 visar på pensionskostnader
som är nästan 10 miljoner kronor lägre än budgeterat, en förbättring jämfört med
prognosen i mars med 5 miljoner kronor. Nivån på pensionskostnaden är svår att
bedöma, det är många opåverkbara parametrar som påverkar.
1.3.4 Borgensåtagande och långfristig upplåning
Älmhults kommun har per 31 augusti 2021 fattat beslut om en nivå på
borgensåtagande på totalt 818 miljoner kronor varav 813 miljoner kronor avser
kommunens helägda dotterbolag. Utnyttjat borgensåtaganden är 632 miljoner.
Älmhults kommun har sedan årsskiftet ökat sin låneskuld från 1 160 miljoner
kronor till 1 260 miljoner kronor per 31 augusti 2021. Under årets första åtta
månader har två lån omsatts till nya lån, ett om 50 miljoner kronor samt ett om
70 miljoner kronor. I mars 2021 togs ett nytt lån upp om 100 miljoner kronor. I
oktober omsätts ytterligare ett lån om 150 miljoner kronor och ytterligare ett lån
på 100 miljoner upptas i september. Inga ytterligare lån bedöms behöva tas upp i
år. Kommunens beslutade lånetak är 1 549 miljoner kronor för år 2021, varpå
det finns utrymme för de nya lånen.

5

SKR cirkulär nr 35, 2021-09-30.
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1.4 Verksamheterna
1.4.1 Prognos för den löpande verksamheten
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner
kronor vilket är en förbättring mot prognosen i mars som visade i stort sett en
budget i balans. Den positiva budgetavvikelsen kan till största delen hänföras till
längre sjukskrivningar.
Gemensamma överförmyndarnämnden prognostiserar en positiv
budgetavvikelse med knappt 0,1 miljoner kronor. En justering efter verklig
ärendemängd kommer att göras under hösten vilket kan påverka kostnaden uppåt
eller neråt.
Tekniska nämndens prognos visar på en budget i balans. Prognosen per mars
visade på en budgetavvikelse på minus 4,7 miljoner kronor. Analysen av
budgetavvikelsen visade på ett antal frågetecken som var behov av att utredas
vidare. En förnyad ekonomisk uppföljning redovisades till nämnden efter maj
månad vilket visade på en förbättras prognos med en budgetavvikelse på minus
0,7 miljoner kronor. I prognosen per augusti har ytterligare arbetet genomförts i
syfte att klarlägga och åtgärda redovisningsmässiga frågetecken. Prognosen
innehåller en viss osäkerhet då den redovisningsmässiga genom lysningen
identifierat flera behov av korrigeringar och ombokningar där det i dagsläget är
oklar hur detta kommer att påverka resultatet vid årets slut. Inriktningen är att
återkomma med en ekonomisk uppföljning efter oktober månad i syfte att
redovisas resultat och utfall av genomlysningen. Sammantaget är nämndens
ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2021 mycket begränsade med
hänsyn till uppdraget och omfattning och en generell återhållsamhet gäller.
Utbildningsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 8 miljoner
kronor vilket är en försämring jämfört med prognosen i mars som visade på i
stort sett en budget i balans. Förbättringen kan delvis hänföras till bedömda
högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat. Med anledning av underskottet
gäller allmän återhållsamhet under slutdelen av året. Förvaltningen ser även över
möjligheten att påverka kostnaderna för skolskjutsavtalet.
Socialnämndens prognos per augusti är en budget i balans jämfört med
prognosen i mars som var en negativ budgetavvikelse på 13 miljoner kronor.
Nämndens erhållna tillfälliga budgettillskott på 8 miljoner kronor, tillfälliga
riktade statsbidrag och övriga ersättningar bland annat för merkostnader covid19, tillsammans med besparings- och effektiviseringspaket som socialnämnden
genomfört under året bidrar till den förbättrade prognosen. Negativa
budgetavvikelser återfinns dock för individ- och familjeomsorgen inom
ekonomiskt bistånd, skyddat boende och institutionsvård. Förvaltningen arbetar
vidare med att få ut medborgare i självförsörjning, arbetsmarknadsenheten har
en pågående analys av hur möjlighet ser ut till stegförflyttning för brukare i
behov av försörjningsstöd, för att kunna fokusera arbetet på de som står närmst
arbetsmarknaden. När det gäller externa placeringar arbetar förvaltningen aktivt
med att omförhandla avtal med konsulentstödda familjehem alternativ överta
dem som våra egna.
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Gemensamma nämnden för familjerätten prognostiserar en positiv
budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor till följd av generellt lägre kostnader.
Prognosen är i samma nivå som per mars. Kostnadsminskningen beror bland
annat på förändrat arbetssätt i och med pandemin och en allmän återhållsamhet.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserat en budget i balans. Främst är det
inställda aktiviteter och därmed lägre behov av personal på grund av pandemin
som gör att det ser positivt ut trots minskade intäkter. Simhallen står för mer än
hälften av intäktsminskningen då de hållit stängt för allmänheten fram till
augusti. Prognosen är en förbättring med 0,4 miljoner kronor jämfört med per
mars. Förändringen beror till största del på att personalkostnaderna, men även
vissa övriga kostnader, för flera verksamheter har blivit lägre på grund av
pandemin.
Miljö- och byggnämnden prognostiserar att följa budget vilket är i nivå med
prognosen per mars. Personalkostnaderna bedöms blir lägre än planerat
framförallt inom miljö- och hälsoskyddsområdet beroende på vakanser.
Detsamma gäller intäkterna. Ny personal har anställts som även borde öka
intäktsnivån beroende på mängden tillsyn som kan utföras.
1.4.2 Budgetföljsamhet och åtgärdsplaner
Prognosen per delårsrapport 1, per 31 mars 2021, visade ett förväntat
minusresultat om nästan 2 miljoner kronor. Budgeterat resultat år 2021 är minus
11 miljoner kronor. Det innebar en positiv total budgetavvikelse om 9 miljoner
kronor men nämndernas negativa budgetavvikelse uppgick till 18 miljoner
kronor. Prognosen per delårsrapport 2, per 31 augusti 2021, visar förbättrade
prognoser för nämnderna som därmed uppgår till minus 7 miljon kronor. Det är
endast utbildningsnämnden som fortsatt visar en prognostiserad negativ
budgetavvikelse, minus 8 miljoner kronor. I nämndens delårsrapport framgår att
allmän återhållsamhet ska gälla under slutdelen av året, det vill säga att endast
nödvändiga inköp görs och att man tar varje tillfälle att göra även mindre
besparingar. Förvaltningen ska även se över möjligheten att påverka kostnaderna
för skolskjutsavtalet.
Tekniska nämnden visar efter genomförda analyser och utredningar en förväntad
budget i balans vid årets slut. Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos är
också per augusti en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 i
samband med beslut om delårsrapport 1, om tillfälligt budgettillskott år 2021
med 8 miljoner kronor till socialnämnden. Per augusti är nämndens
helårsprognos en budget i balans.
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1.4.3 Investeringsverksamheten
Kommunens totala investeringar för årets första åtta månader uppgår till knappt
163 miljoner kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med samma period
föregående år. Budget för år 2021 uppgår till 669 miljoner kronor vilket
inkluderar tilläggsanslag under året, bland annat för byggnation av nya skolor.
Prognosen för helåret är en investeringsnivå på 321 miljoner kronor, det innebär
en budgetavvikelse på 349 miljoner kronor.

Investeringar 2021, tkr

Utfall 210831 Utfall 200831 Budget 2021

Politisk organisation **
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen

Prognos Budget-avvikelse
2021
2021

154
0

0

0

0

0

5 471

2 633

13 225 *

8 641

4 584

106 850

46 750

514 306 *

206 128

308 178

3 436

4 928

7 913 *

7 391

522

521

673

4 370

1 585

2 785

0

0

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnd

436

362

3 125 *

1 720

1 405

Miljö- och byggnämnd

309

434

1 509 *

950

559

117 022

55 934

544 448

226 415

318 033

45 874

28 073

124 928 *

94 313

30 615

162 896

84 006

669 376

320 728

348 648

Teknisk nämnd, skattekollektivet
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt

Summa skattekollektivet
Teknisk nämnd, taxekollektivet
Totalt

** Från och med år 2021 är kostnaderna för politisk verksamhet utfördelad på respektive nämnd.
* Inkluderar tilläggsanslag 2021 med totalt 401 mnkr (varav Tekniska nämnd skattekollektivet 304 mnkr), jämfört med
investeringsbudget beslutad i KF 2020-11-23- § 175, fastställande Budget 2021 med plan 2022-2023.

Kommunstyrelsen prognostiserar att under år 2021 använda drygt 8 miljoner
kronor av budgeterade 13 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på lägre
nivå av strategiska mark/fastighetsförvärv än budgeterat. Pandemin påverkar den
fortsatta tillgången av utrustning inom exempelvis IT.
Tekniska nämnden avseende skattefinansierade investeringar prognostiserar att
använda 206 miljoner kronor av budgeterade 514 miljoner kronor, en avvikelse
med 308 miljoner kronor. Några exempel på projekt som pågår är nybyggnation
av Paradisskolan, Norra Ringvägen med anslutning mot väg 120, tillbyggnation
av Diö skola, ny högstadieskola vid Linnéskolan och ny tankbil till räddningstjänsten. Avvikelsen beror framförallt på att byggnationen av Paradisskolan och
ny högstadieskola inte kommer att förbruka så mycket som planerat år 2021 utan
senareläggs.
Prognosen för taxekollektivet är 94 miljoner kronor, vilket innebär att 31
miljoner kronor inte räknas med att användas år 2021. Stor del av avvikelsen
avser lägre planerad investeringsutgift för om- och tillbyggnation av
vattenverket, som för 2021 förväntas ha en investeringsutgift på 64 miljoner
kronor.
Nedan framgår tekniska nämndens aktuella projekt om 20 miljoner kronor eller
mer med totalprognos för hela projektperioden.
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Fleråriga investeringsprojekt 20 mnkr eller större i totalprognos
Investeringsprojekt, tkr

Nämnd Skatte/ Ackum Total
taxe* t.o.m. budget
210831

Förlängning Norra Ringvägen
Asfaltsprogram toppbeläggning
Överföringsledning Diö
Nytt vattenverk Älmhult
Omb reningsverk Älmhult
Ny skola Paradiset
Nytt högstadie vid Linnéskolan

Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

Skatte
Skatte
Taxe
Taxe
Taxe
Skatte
Skatte

1 426
22 119
6
164 680
862
112 674
6 931

21 048
32 000
50 000
199 734
80 000
251 000
200 000

Total
Total
prognos budgetavvikelse
21 048
24 000
50 000
199 734
80 000
248 500
200 000

0
8 000
0
0
0
2 500
0

*Finansieras av skattekollektivet respektive taxekollektivet.

Utbildningsnämndens prognostiserar ett utfall i stort sett enligt budget.
Socialnämnden prognostiserar att använda knappt 2 miljoner kronor av
budgeterade drygt 4 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på
restriktivitet och förseningar i utbyte av ersättningsinventarier samt investering i
ny teknik.
Kultur- och fritidsnämnden prognos är en budgetavvikelse på drygt 1 miljon
kronor. Avvikelsen beror på att budgeten för projekten bevattning Älmekulla,
nytt underlag ridhus samt utegym inte kommer att användas under året.
Älmekulla blev klart under fjolåret och övriga projekt är under utredning.
Miljö- och byggnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om drygt
en halv miljon kronor på grund av att samtliga projekt beräknas ha en lägre
investeringsutgift år 2021 än budgeterat.
Prognos fleråriga projekt och avvikelserapportering
I eget avsnitt längre fram redovisas en investeringsredovisning per nämnd där
totalprognos för fleråriga projekt framgår. Utifrån kommunfullmäktiges beslut
om särskild avvikelserapportering redovisas i bilaga även de fleråriga
investeringsprojekt som är större än 2 miljoner kronor och som prognostiserar en
negativ budgetavvikelse över 0,06 miljoner kronor per augusti 2021.
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1.4.4 Exploateringsverksamhet
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller
industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och
elanläggningar med mera.
För projekten inom ramen för mark- och exploateringsplanen förväntas ett
överskott om 115 miljoner kronor6 att genereras. I budgeten för år 2021 angavs
ett förväntat underskott om 6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse
om 121 miljoner kronor. Detta förklaras till den allra största delen av att
markpriserna har ökat väsentligt och kommunen nu kan sälja mark till ett högre
pris än vad som tidigare budgeterats. Detta i sin tur leder till större förväntade
inkomster inom ramen för mark- och exploatering. Ackumulerat utfall januariaugusti 2021 för de nu pågående projekten uppgår till 18,6 miljoner kronor.
Det största enskilda projektet i närtid är Furulund som beräknas ge ett överskott
om 56 miljoner kronor. Markförsäljningen sker under år 2022 och byggnation av
bostäder på området påbörjas under år 2024.
Ytterligare ett större projekt är utvecklingen av Venaområdet som är uppdelat i
flera etapper. Utbyggnad av etapp 1 är pågående. I etapperna 3 till 5 är planerat
att tillhandahållas i första hand villatomter men även inslag av flerbostadshus.
Förväntat överskott för exploateringen av Venaområdet uppgår totalt till 54
miljoner kronor7. Etapp 1 som enskild del uppvisar däremot ett förväntat
underskott om 4 miljoner kronor. Detta då flera av de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna för kommande delar av Venaområdet ingår i den första etappen.
Projekt som förväntas generera ett underskott är framförallt de kopplade till
exploatering av industrimark. Förväntat underskott för Froafälle 12:1 uppgår till
54 miljoner kronor8 medan det förväntade underskottet för Släggan 4 uppgår till
23 miljoner kronor9. Dessa projekt kan emellertid vara viktiga för kommunen ur
ett näringslivsperspektiv då de möjliggör etableringar av företag verksamma
inom industri.
I bilaga redovisas sammanställning av exploateringsprojekt med utfall för
perioden och senast kända prognoser.

6

Skattekollektivet plus 171 mnkr och taxekollektivet 56 mnkr.
Skattekollektivet plus 70,8 mnkr och taxekollektivet minus16,4 mnkr.
8
Skattekollektivet minus 14 mnkr och taxekollektivet minus 40 mnkr.
9
Skattekollektivet minus 17 mnkr och taxekollektivet minus 6 mnkr.
7
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1.5 Sammanställd redovisning
Koncernens resultat efter de första åtta månaderna är 52 miljoner kronor (50,3
mnkr). Koncernens helårsprognos för 2021 är ett positivt resultat med 16
miljoner kronor jämfört med budgeterat minus 9 miljoner kronor. I helårsprognosen för koncernbolagen visar Elmen AB, ElmNet AB och Södra
Smålands Avfall AB (SSAM) på positiva budgetavvikelser medan
Älmhultsbostäder AB och Älmhults Terminal AB har en negativ budgetavvikelse.
Nedan visas en tabell för varje bolags delårssiffror, där det ej har tagits hänsyn
till interna mellanhavanden. Härefter beskrivs vad som har hänt under året för de
olika bolagen och prognos för helåret.
*

Sammanställning, tkr

Delår
Utfall
Utfall Prognos
210831 200831
2021

Elmen AB

Helår
Budget
2021

Budgetavvikelse

-200

-1 870

-131

-145

14

1 728

3 685

2 948

7 037

-4 089

84

52

37

77

-40

-151

277

-533

-572

39

Snitseln Fastighets AB***

0

-30

0

0

0

Södra Smålands Avfall AB

2 229

0

967

468

499

Älmhultsbostäder AB**
Älmhults Terminal AB
ElmNet AB

Summa
3 690
2 704
3 288
6 397
*Denna tabell visar endast bolagens delårssiffror. Hänsyn har ej tagits till interna
mellanhavanden. .
** Näringslivsfastigheter AB förvärvades 1 januari 2021 av Älmhultsbostäder AB.
**Snitseln Fastighets AB avvecklades under senare delen av år 2020.

-3 577

1.5.1 Helägda bolag
Elmen AB
Väsentliga händelser under perioden
Elmen AB har infört en ny dialogmodell för möten med dotterbolagen. I
anslutning till Elmens styrelsemöten kallas bolagens VD:ar gemensamt till
dialog kring aktuella frågor. Detta sker cirka fyra gånger per år. Utöver dessa
dialoger genomförs möten med bolagens presidier cirka två gånger per år. Elmen
har utöver detta tagit fram en mall för ett handlingsprogram som avser samtliga
bolag inom koncernen.
Älmhults Näringsfastigheter AB övergick från 1 januari 2021 till
Älmhultsbostäder AB som ett dotterbolag. Uppdraget är att succesivt avveckla
bolaget senast under år 2023.
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Förväntad utveckling
Under 2022 ska en översyn av bolagsordning och ägardirektiv genomföras med
syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot
Älmhults kommuns vision och fastställda mål. Medel för att genomföra
uppdraget ska avsättas i samband med budgetprocessen 2022 - 2024.
En översyn av bolagsordning och ägardirektiv ska genomföras under 2023 och
eventuella förändringar sker därefter.
En utvärdering ska ske under år 2024 av genomförda förändringar och
arbetsprocessen för att säkerställa att ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts
Årsprognos för bolagets driftresultat
Elmen AB:s resultat för perioden januari-augusti 2021 blev minus 0,2 miljoner
kronor. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om 0,13 miljoner kronor
vilket dock är en positiv budgetavvikelse jämför med budget. Det
prognostiserade negativa resultatet beror på att driftkostnaderna för bolaget inte
täcks av de intäkter som tillskjuts bolaget. Idag är utdelning från
Älmhultsbostäder AB den enda intäkten bolaget får och denna täcker inte de
fasta kostnaderna för löpande drift som krävs för att ha bolaget i gång.
Älmhultsbostäder AB
Väsentliga händelser under perioden
På grund av coronaviruset har inre renoveringar flyttats fram och yttre underhåll
prioriterats. Vakansgraden (främst i fastigheter byggda senaste tio åren) har
under de två första tertialen fortsatt öka vilket gett ett intäktsbortfall om 3,9
miljoner kronor (1,3 mnkr motsvarande period föregående år).
På fastigheten Isak 1 (Östergatan 11D) är nybyggnation om ett trevåningshus
färdigställd och var inflyttningsklar den 2021-03-01. Byggnationen inrymmer 13
lägenheter varav fem är LSS-lägenheter.
Bolaget har fortsatt arbeta med att minska klimatpåverkan, bland annat har tre
nya elbilar köpts in och andelen eldrivna fordon uppgår nu till 60 procent.
Förväntad utveckling
På grund av ökad vakansgrad förväntas, om nuvarande vakansgrad kvarstår,
intäktsbortfallet för helåret uppgå till drygt 6 miljoner kronor vilket överstiger
budget för 2021 med knappt 4 miljoner kronor. Yttre underhållsåtgärder
kommer fortgå och uppstart av renoveringen av Lejonet 8 kommer att ske under
hösten 2021.
Årsprognos för bolagets driftresultat
Bolagets prognos för helåret uppgår till 2,9 miljoner kronor jämfört med
budgeterat resultat på 7,0 miljoner kronor. På grund av ökade vakanser kommer
utfallet av intäkterna bli väsentligt lägre än budgeterat. Underhållskostnaderna
understiger budget samtidigt som driftkostnaderna överstiger. Sammantaget
bedöms fastighetskostnaderna understiga budget enligt prognosen.
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Marknadsvärderingar av fastigheter sker vid upprättande av årsbokslut och kan
således få ett annat utfall än vad prognosen visar och påverkar resultatet (posten
avskrivningar) beroende på nedskrivningar eller återföringar. Finansiella
kostnader kommer få ett högre utfall än budget på grund av att en refinansiering
haft ett högre utfall än vad som budgeterats.
Älmhults Terminal AB
Periodens väsentliga händelser
Syftet med Älmhults terminalbolaget AB (i fortsättningen ÄTAB) verksamhet är
att genom att uppföra och förvalta en kombiterminal i Älmhults kommun främja
transportservice inom regionen. Anläggningen är i dagsläget utarrenderad till
IKEA Svenska AB.
Förväntad utveckling
Älmhults terminal är starkt beroende av utvecklingen inom IKEA, som svarar
för den dominerande marknaden i området för denna typ av transporter.
Eftersom IKEA har en tendens att öka sina marknadsandelar i lågkonjunktur och
öka ännu mer i högkonjunktur är det en stabil partner att arbeta tillsammans
med. För Älmhults terminal gäller i första hand att försöka få flera tåg att
trafikera terminalen. IKEA Svenska AB är driftsoperatör för terminalen.
Combiterminalens område har ett fortsatt stort underhållsbehov.
Driftsoperatören prognostiserar att verksamheten genererar ungefärligen samma
trafik som tidigare år. Nya förfrågningar har inkommit gällande fler externa
kunder.
Årsprognos för bolagets driftresultat
Bolagets prognos för helåret uppgår till 0,04 miljoner kronor vilket är något
sämre än budgeterat resultat.
ElmNet Ab
Periodens väsentliga händelser
Under 2021 har förtätningen av det befintliga fibernätet fortsatt, både i tätorterna
och på landsbygden. Förtätning och utbyggnad har skett både i ElmNets regi och
i byanätsföreningarnas regi. Bolaget har förutom förtätning även samförlagt
fiberkanalisation vid kommunens exploatering av Västra Bökhult etapp 2 och
Kattesjön etapp 2. Arbetet med att bygga ett ”fibernät i fibernätet” åt
kommunens VA-avdelning har fortsatt och är nu inne i slutskedet.
Förväntad utveckling
Förtätning i redan utbyggda områden kommer att fortsätta. Bevakning av
kommande exploateringsområden sker kontinuerligt. ElmNet kommer att
fortsätta understödja byanäten i de fall efteranslutningar sker inom deras
geografiska områden. Bolaget fortsätter även arbetet med att ansluta återstående
VA-anläggningar till ElmNets fibernät.
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Resultatmål – uppföljning
Vad gäller målsättningen om att antal anslutna kunder vid årets slut ska uppgå
till 4.200, så är bedömningen i dagsläget att det resultatmålet kommer att
uppfyllas under året.
Årsprognos med bolagets driftresultat
ElmNets årsprognos ser ut att bli knappt 0,04 miljoner kronor bättre än
årsbudget vilket innebär ett underskott för helåret 0,5 miljoner kronor.
Förbättringen kan framförallt härledas till högre intäkter och lägre finansiella
kostnader än budgeterat.
Årsprognos för bolagets investeringar
Budgeterad investeringsvolym för helåret är 6,7 miljoner kronor utfallet per den
31 augusti uppgår till 66 procent av helårsbudget. Prognosen för helåret är att
investeringarna kommer att landa väldigt nära budget. Men stora problem att få
tag på material kan medföra att vissa investeringsprojekt måste flyttas fram i
tiden. Brasklapp även för eventuella förvärv av byanät, sådana förvärv finns ej
med i budget.
1.5.2 Södra Smålands Avfall och Miljö AB
Periodens väsentliga händelser och förväntad utveckling
Älmhult kommuns ägarandel av SSAM är 12,28 procent och denna ägarandel
har konsoliderats med resterande kommunkoncern.
Årsprognos med bolagets driftresultat
Bolagets resultat för årets första åtta månader uppgår till drygt 2 miljoner kronor.
Prognos för helåret uppgår till nästan 1 miljon jämfört med 0,5 miljoner kronor i
budget. Taxeintäkterna ligger över budget på grund av höga priser för wellpapp
och skrot. Marknadsintäkterna är högre då nya affärer med stora avfallsmängder
har tagits emot på Häringetorp och Äskya.
Årsprognos för bolagets investeringar
Under 2021 har investeringar hittills genomförts för 9 miljoner kronor jämfört
med en helårsbudget på 18 miljoner kronor. De största investeringsposten är kärl
för sortering till totalt 2,3 miljoner kronor och nytt kontor på Alandsköp i
Markaryd. Övriga investeringar sker i stort inom budget.
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2. Ekonomisk redovisning
2.1 Resultaträkning
Kommunen
Delår

Resultaträkning, tkr

Kommunkoncernen
Delår
Helår

Helår

Not

Utfall
210831

1
2

195 887

191 756

314 334

296 873

275 067

268 138

431 881

413 248

-863 074

-829 320

-1 374 157

-1 354 499

-913 292

-874 715

-1 451 370

-1 430 678

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Utfall
200831

Prognos
2021

Budget
2021

Utfall
210831

Utfall
200831

Prognos
2021

Budget
2021*

-54 051

-44 551

-79 477

-76 780

-75 822

-66 132

-109 303

-106 572

-721 238

-682 115

-1 139 301

-1 134 406

-714 047

-672 709

-1 128 792

-1 124 002

Skatteintäkter

596 986

563 694

893 742

869 897

596 986

563 694

893 742

869 897

Generella statsbidrag och utjämning

176 614

167 363

264 926

261 826

176 614

167 363

264 926

261 826

52 362

48 942

19 368

-2 683

59 553

58 348

29 876

7 721

Finansiella intäkter

2 767

3 213

3 743

3 735

615

1 238

1 600

1 589

Finasiella kostnader

-4 315

-4 866

-8 813

-12 035

-7 655

-7 983

-15 018

-18 194

Resultat före extraordinära poster

50 815

47 288

14 298

-10 983

52 513

51 603

16 458

-8 884

Verksamheternas nettokostnader

Verksamhetens resultat

Extraordinära intäkter och kostnader
Periodens resultat

0

0

0

0

0

0

0

0

50 815

47 288

14 298

-10 983

52 513

51 603

16 458

-8 884
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2.2 Balansräkning
Kommunen

Balansräkning, tkr

2021-08-31

Kommunkoncernen

2020-12-31

2021-08-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2 792 931

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar

1 395 405

- Maskiner och inventarier

1 429 427

2 296 223

78 874

75 475

101 991

- Övriga materiella anläggningstillgångar

412 329

243 681

264 994

Finansiella anläggningstillgångar

135 874

137 743

82 105

79 430

52 615

54 485

52 615

54 485

2 022 482

1 886 326

2 875 036

2 742 638

- varav bidrag till infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

316 397

Förråd/lager
Exploateringstillgångar
Fordringar

101

402

402

30 349

43 164

43 164

164 019

130 595

134 446

Kortfristiga placeringar

0

0

0

Kassa och bank

137 867

157 626

160 009

Summa omsättningstillgångar

332 336

331 788

316 397

338 021

2 354 818

2 218 114

3 191 434

3 080 660

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital
Eget kapital

659 676

603 662

868 458

810 734

varav årets resultat

50 815

10 348

52 513

28 170

Summa eget kapital

659 676

603 662

868 458

810 734

Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser

14 389

13 687

14 389

13 687

Avsättning sluttäckning deponi

23 162

24 528

23 162

24 528

Övriga avsättningar

37 551

0

2 107

10

Summa avsättningar

37 551

38 215

39 658

38 225

Långfristiga skulder

1 346 326

1 255 965

2 004 968

1 903 822

Kortfristiga skulder

311 265

320 271

278 350

327 879

Summa skulder

1 657 591

1 576 237

2 283 318

2 231 701

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 354 818

2 218 114

3 191 434

3 080 660

Borgensförbindelser

631 842

632 109

4 783

5 050

Pensionsförpliktelser

262 417

262 836

262 417

262 836

Övriga ansvarsförbindelser (leasingavgifter)

24 848

24 848

24 848

24 848

Checkräkningskredit

80 000

80 000

80 000

80 000

Avsättningar

Skulder

Panter och Ansvarsförbindelser
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2.3 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) med vissa undantag. Samma redovisningsprinciper tillämpas
som i årsredovisningen 2020 förutom vissa undantag som redovisas nedan. För
ytterligare information – se kommunens årsredovisning för 2020.
Kapitalkostnader
Internräntan för 2021 är bestämd till 1,25 %.
Pensioner och pensionsavsättningar
Redovisning av pensionerna utgår ifrån Skandikons prognos av pensionsskulden
per 31 augusti 2021 som bygger på modellen som anvisas i RIPS enligt RKR
R10
Sammanställd redovisning
En koncernsammanställning har gjorts enligt RKR R16 med vissa undantag.
Vid delårsbokslut är det ej tvingande att ha med en koncernsammanställning,
men för att kunna göra uppföljningar har detta tagits med ändå. Radposterna för
balansräkning är dock mer sammanslagna.
2.4 Noter

Resultaträkning, tkr

Utfall
2021-08-31 2020-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter

65 103

60 805

Bidrag

91 594

86 356

Övriga intäkter

39 190

44 594

195 887

191 756

Personalkostnader inkl PO

610 893

597 415

Övriga verksamhetskostnader

252 181

231 905

Summa

863 074

829 320

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
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2.5 Driftredovisning
Delår

Driftredovisning, tkr (minus är kostnad, intäkt plus)
Politisk organisation 1)

Utfall 210831 Utfall 200831
0

Kommunfullmäktige 1 )
Revision 1)
Valnämnd 1)
Kommunstyrelsen

Prognos 2021

-5 293

Budget 2021

Budgetavvikelse

0

0

0

-1 063

-1 925

-1 925

0

-227

-819

-819

0

-7

-12

-20

8

-62 239

-62 946

707
45

-36 295

Överförmyndarnämnd

Helår

-41 509

-1 378

-1 180

-2 070

-2 115

-62 026

-48 176

-83 563

-83 563

0

Utbildningsnämnd

-360 553

-321 392

-548 746

-540 615

-8 131

Socialnämnd

-251 549

-252 449

-381 598

-381 624

27

-545

-978

-1 096

-1 405

309

-25 091

-20 914

-41 704

-41 704

0

-6 447

-6 287

-12 555

-12 555

0

-745 181

-698 178

-1 136 327

-1 129 291

-7 036

9 627

Teknisk nämnd

Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Nämndernas nettokostnad
Under kommunstyrelsen (finansen)
Pensionsåtaganden

-12 315

-15 348

-22 230

-31 857

KS strategiska satsningar, ordinarie

0

-102

-203

-203

0

Ej utfördelade löneökningar

0

0

0

-8 270

8 270

Tillfälligt budgettillskott socialnämnden

0

0

0

8 000

-8 000

23 888

17 888

-2 000

0

-2 000

0

796

0

0

0

-252

-590

-317

-545

228
0

Avgår intern ränta

12 430

13 009

21 513

27 725

-6 212

Summa kommunövergripande nettokostnader

23 751

15 653

-3 237

-5 150

1 913

Förändring semesterlöneskulden
Reavinster/Reaförluster
Övriga intäkter/kostnader

Verksamheternas nettokostnader totalt

-721 430

-682 525

-1 139 564

-1 134 441

-5 123

Skatteintäkter

596 986

563 694

893 742

869 897

23 845

Generella statsbidrag/utjämningsbidrag

3 100

176 614

167 363

264 926

261 826

Finansiella intäkter

2 735

3 176

3 743

3 735

8

Finasiella kostnader

-4 090

-4 418

-8 550

-12 000

3 450

Resultat

50 815

47 289

14 298

-10 983

25 281
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2.6 Investeringsredovisning
Älmhults kommuns investeringar delas in investeringsram respektive
investeringsanslag. En investeringsram är en generell investeringsbudget som
nämnden själv får prioritera inom och som är ettåriga. Ett investeringsanslag är ett
beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom.
Investeringsredovisningen separeras mellan skattekollektiv och taxekollektiv
eftersom finansiering av taxekollektivet sker genom taxor och avgifter, och ska
därmed inte belasta skattekollektivet. Kolumnen ”Från projektens start till slut”
avser projekt som är investeringsanslag och löper över flera år. Syftet med
kolumnen är att säkerställa att projektet i sin helhet håller sig inom budget och att
i ett tidigt skede fånga upp eventuella avvikelser.
Utfall tom
2021-08-31

Budget
Prognos
2021
2021
SKATTEKOLLEKTIVET
tkr
NÄMND
PROJEKT UNDER 2021
Investeringsanslag
100 675 489 572
180 123
Tekniska nämnden
Investeringsram
6 174
24 734
26 005
Summa
106 850 514 306
206 128
Investeringsanslag
1 701
7 075
2 491
Kommunstyrelsen
Investeringsram
3 770
6 150
6 150
Summa
5 471
13 225
8 641
Investeringsanslag
274
1 259
850
Miljö- och byggnämnden
Investeringsram
35
250
100
Summa
309
1 509
950
Investeringsanslag
0
1 625
220
Kultur- och fritidsnämnden
Investeringsram
436
1 500
1 500
Summa
436
3 125
1 720
Investeringsanslag
1 093
3 463
2 993
Utbildningsnämnden
Investeringsram
2 342
4 450
4 398
Summa
3 436
7 913
7 391
Socialnämnden
Investeringsram
521
4 370
1 585
Summa
521
4 370
1 585
Investeringsanslag
103 744 502 994
186 677
Summa
Investeringsram
13 278
41 454
39 738
Totalt
117 022 544 448
226 415
Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas delårsrapporter i bilagor.

Avvikelse Ack utfall
Avvikelse
budget/ tom 2021Total
Slutbudget/
prognos
08-31 budget
prognos
prognos
FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
309 449
179 584 569 512
552 887
16 625
-1 271
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
308 178
179 584 569 512
552 887
16 625
4 584
6 206
11 580
11 462
118
0
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
4 584
6 206
11 580
11 462
118
409
474
1 460
1 460
0
150
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
559
474
1 460
1 460
0
1 405
135
1 760
1 620
140
0
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
1 405
135
1 760
1 620
140
470
1 391
5 601
3 713
1 888
52
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
522
1 391
4 231
4 215
16
2 785
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
2 785
0
0
0
0
316 317
187 790 589 913
571 142
18 771
1 716
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
318 033
187 790 589 913
571 142
18 771

Total ack
Avvikesle utfall tom
Avvikesle
Utfall tom
Budget
Prognos budget/ 2021-08Total
Slutbudget/
2021-08-31
2021
2021 prognos
31 budget
prognos
prognos
TAXEKOLLEKTIVET
tkr
NÄMND
PROJEKT UNDER 2021
FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Investeringsanslag
36 342 103 928
76 485
27 443
178 740 354 434
353 034
1 400
Tekniska nämnden
Investeringsram
9 532
21 000
17 828
3 172
Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
Summa
45 874 124 928
94 313
30 615
178 740 354 434
353 034
1 400
Summa
45 874 124 928
94 313
30 615
178 740 354 434
353 034
1 400
Detaljerad prognos per projekt finns i nämndernas delårsrapporter i bilagor.

Totalt för kommunen

tkr

162 896

669 376

320 728

348 648
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Detaljerad information per projekt framgår i nämndernas delårsrapporter i
investeringsbilaga. Nedan redovisas en sammanställning av nämndernas
fleråriga projekt (anslag) med en totalbudget på mer än 5 miljoner kronor.
Fleråriga investeringsprojekt över 5 mnkr i totalbudget
Investeringsprojekt, tkr

Nämnd Skatte/ Ackum Total
Total
Total
taxe* t.o.m. budget prognos budget210831
avvikelse

Ny skola Paradiset

Teknisk

Skatte

112 674 251 000 248 500

2 500

Nytt högstadie vid Linnéskolan

Teknisk

Skatte

6 931 200 000 200 000

0

Nytt vattenverk Älmhult

Teknisk

Taxe

164 680 199 734 199 734

0

Omb reningsverk Älmhult

Teknisk

Taxe

862

80 000

80 000

0

Överföringsledning Diö

Teknisk

Taxe

6

50 000

50 000

0

Asfaltsprogram toppbeläggning

Teknisk

Skatte

22 119

32 000

24 000

8 000

Förlängning Norra Ringvägen

Teknisk

Skatte

1 426

21 048

21 048

0

Tillbyggnad Diö

Teknisk

Skatte

8 107

11 000

11 000

0

Slamhantering ARV

Teknisk

Taxe

6 871

10 000

10 000

0

Dagvattenpumpstationer

Teknisk

Skatte

2 663

8 000

4 000

4 000

Strategiska mark/fastighetsförvärv

KS

Skatte

3 378

7 500

7 500

0

Centrumutveckling

Teknisk

Skatte

5 581

6 240

6 000

240

Nytt styrsystem/fiberanslutning

Teknisk

Taxe

3 374

6 200

4 800

1 400

Fordon och maskiner

Teknisk

Skatte

3 916

5 368

3 268

2 100

Service och entrè kommunhus

Teknisk

Skatte

4 780

5 188

5 188

0
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3. Bilagor
3.1 Uppföljning budgetavvikelser investeringar
Kommunfullmäktige har beslutat att särskild avvikelserapport ska upprättas till
kommunfullmäktige om ett investerings- eller exploateringsprojekt kan kräva
omfattande tilläggsfinansiering eller om projektet förväntas förändras väsentligt
avseende funktion och/eller utformning. När det gäller exploateringsprojekt sker
dialog med politiken i och med framtagandet av mark- och exploateringsplanen
som är ett underlag till beslut om budgeten. Budgetavvikelser för investeringsprojekt sker till kommunfullmäktige via avvikelserapporter om den prognostiserade avvikelsen mot budget motsvarar 3 procent. Detta gäller investeringsprojekt med projektbudget över 2 miljoner kronor och innebär att alla projekt
över 2 miljoner kronor och med budgetavvikelse över 0,06 miljoner kronor ska
rapporteras enskilt till kommunfullmäktige.
Investeringsprojekt
Nedan framgår fleråriga investeringsprojekt som överstiger 2 miljoner kronor
och som per delårsrapport 2 prognostiserar en total negativ budgetavvikelse över
60 tkr.
Investeringsprojekt (anslag) med större budgetavvikelse i totalprognosen, tkr
Investeringsprojekt

Nämnd

Skatte Total
Total
/taxe* budget prognos

Asfaltsprogram toppbeläggning
Dagvattenpumpstation
Byte övrig teknisk utrustning
Ny skola Paradise
Fordon och maskiner
Nytt styrsystem/fiberanslutning
Centrumutveckling
Hagabo bostadsområde

Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Taxe
Skatte
Skatte

32 000
8 000
3 000
251 000
5 368
6 200
6 240
3 890
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4 000
1 000
248 500
3 268
4 800
6 000
6 605

Total
budgetavvikelse
8 000
4 000
2 000
2 500
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1 400
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3.2 Exploateringsredovisning projekt
I tabellerna för exploateringsverksamheten framgår utgifter och inkomster med
anledning av exploateringar fördelat mellan skattekollektiv och taxeavgiftskollektiv. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras av skattekollektivet
till den del de inte täcks av exploateringsinkomster. Reavinsterna som uppstår
genom exploateringsverksamheten bör användas till att finansiera kommunens
investeringsbehov (minska lånebehovet). Reavinster ska därför alltid hanteras
över finansen för att säkerställa att medel inte används för att finansiera
kommunens driftverksamhet. Investeringar med anledning av
exploateringsverksamhet inom avgiftskollektiv ska finansieras genom
anslutningsavgifter och taxor.
Alla exploateringsprojekt totalt för planeringsperioden till och med år 2033 visar
på ett överskott med 115 miljoner kronor, plus 171 miljoner kronor inom
skattekollektivet och minus 56 miljoner kronor inom taxekollektivet.
OBS! I tabellerna anges inkomst med minus och utgift med plus. Summa med
minustecken innebär alltså att investeringsprojektets inkomst är högre än
utgiften, det vill säga ett överskott.
Exploateringsredovisning skattekollektivet
EXPLOATERINGSPROJEKT, SKATTEKOLLEKTIVET (belopp tkr)
Projektnamn
Blåsippan Expl.avtal
Blåsippan Expl.avtal
Blåsippan Expl.avtal
Boastad
Boastad
Boastad
Bökhult/Hökhult etapp2
Bökhult/Hökhult etapp2
Bökhult/Hökhult etapp2
Delary
Delary
Delary
Dihult
Dihult
Dihult
Furulund
Furulund
Furulund
Gladan 5
Gladan 5
Gladan 5
Gunnar Gröpe mfl
Gunnar Gröpe mfl
Gunnar Gröpe mfl

Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Utfall,
jan-aug 2021 Budget 2021 *
0
0
0
5 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
-15 000
26 004
19 945
26 004
4 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 000
207
2 500
207
-3 500
0
0
0
0
0
0
0
-9 606
202
0
202
-9 606

Total budget*
0
5 000
5 000
0
0
0
-35 377
32 375
-3 002
0
0
0
0
0
0
-138 730
39 039
-99 691
0
0
0
-9 606
18 088
8 482

Slutprognos
-4 000
7 000
3 000
-32 500
22 375
-10 125
-35 000
19 945
-15 055
-8 000
9 500
1 500
-26 100
15 000
-11 100
-206 000
150 000
-56 000
-900
0
-900
-9 606
9 000
-606

Forts.
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EXPLOATERINGSPROJEKT, SKATTEKOLLEKTIVET (belopp tkr)
Utfall,
Projektnamn
jan-aug 2021 Budget 2021 * Total budget*
Hagahem 1
Inkomst
0
0
-13 200
Hagahem 1
Utgift
0
1 357
2 530
Hagahem 1
Netto
0
1 357
-10 670
Hvita Korset 7 mfl
Inkomst
0
-9 560
-12 247
Hvita Korset 7 mfl
Utgift
0
2 493
11 677
Hvita Korset 7 mfl
Netto
0
-7 067
-570
Kattesjön etapp 2
Inkomst
0
-1 339
-1 339
Kattesjön etapp 2
Utgift
1451
540
2 564
Kattesjön etapp 2
Netto
1 451
-799
1 225
Liatorp
Inkomst
0
0
0
Liatorp
Utgift
0
0
0
Liatorp
Netto
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Inkomst
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Utgift
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Netto
0
0
0
S Froafälle 12:1
Inkomst
0
0
0
S Froafälle 12:1
Utgift
0
0
0
S Froafälle 12:1
Netto
0
0
0
Pumpen 1
Inkomst
0
0
0
Pumpen 1
Utgift
0
0
0
Pumpen 1
Netto
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Inkomst
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Utgift
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Netto
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Inkomst
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Utgift
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Netto
0
0
0
Stinsen 2
Inkomst
0
0
0
Stinsen 2
Utgift
0
0
0
Stinsen 2
Netto
0
0
0
Vena
Inkomst
-217
-5 000
-22 784
Vena
Utgift
13
0
37 376
Vena
Netto
-204
-5 000
14 592
Vena IP
Inkomst
0
0
0
Vena IP
Utgift
0
0
0
Vena IP
Netto
0
0
0
Virestad
Inkomst
0
0
0
Virestad
Utgift
0
0
0
Virestad
Netto
0
0
0
Övriga MEX-projekt
Inkomst
0
0
0
Övriga MEX-projekt
Utgift
875
7 000
11 972
Övriga MEX-projekt
Netto
875
7 000
11 972
Älmekulla Förtätning
Inkomst
0
0
0
Älmekulla Förtätning
Utgift
0
0
0
Älmekulla Förtätning
Netto
0
0
0
TOTALT NETTO, SKATTEKOLLEKTIVET
28 535
-7 670
-72 662

Slutprognos
-13 200
1 357
-11 843
-9 560
8 493
-1 067
-1 339
640
-699
-4 100
3 300
-800
-5 000
22 200
17 200
-28 000
68 500
40 500
-7 000
500
-6 500
-10 000
8 000
-2 000
-7 350
6 600
-750
-11 000
3 300
-7 700
-164 800
94 000
-70 800
-3 750
5 500
1 750
-1 925
2 000
75
0
7 000
7 000
-55 000
8 750
-46 250
-171 170

* Endast projekt med budget 2021 och/eller utfall januari-augusti 2021 har redovisade belopp i stjärnmärkta kolumner.
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Kompletterande projekt med utfall för perioden augusti-januari 2021:
EXPLOATERINGSPROJEKT, SKATTEKOLLEKTIVET (belopp tkr)
Utfall,
Projektnamn
jan-aug 2021
Budget 2021
Total budget
Gata Söder Haganäsleden (mack) Inkomst
-125
0
-4 007
Gata Söder Haganäsleden (mack) Utgift
16
0
12 536
Gata Söder Haganäsleden (mack)Netto
-109
0
8 529
Övriga MEX-projekt
Inkomst
-1 000
0
0
Övriga MEX-projekt
Utgift
0
0
0
Övriga MEX-projekt
Netto
-1 000
0
0
Bökhult/Hökhult etapp1
Inkomst
-4 593
0
-30 960
Bökhult/Hökhult etapp1
Utgift
139
0
48 000
Bökhult/Hökhult etapp1
Netto
-4 454
0
17 040
Paradiset 3 mfl
Inkomst
-4311
0
-23 936
Paradiset 3 mfl
Utgift
0
0
45 162
Paradiset 3 mfl
Netto
-4 311
0
21 226
Kattesjön Etapp 1
Inkomst
-43
0
-400
Kattesjön Etapp 1
Utgift
0
0
0
Kattesjön Etapp 1
Netto
-43
0
-400
TOTALT NETTO, SKATTEKOLLEKTIVET
-9 917
0
46 395
S:A Skattekollektivet TOTALT utfall jan-aug

18 618
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Exploateringsredovisning taxekollektivet
EXPLOATERINGSPROJEKT, TAXEKOLLEKTIVET (belopp tkr)
Utfall,
Projektnamn
jan-aug 2021 Budget 2021 * Total budget*
Boastad
Inkomst
0
0
0
Boastad
Utgift
0
0
0
Boastad
Netto
0
0
0
Bökhult/Hökhult etapp 2
Inkomst
0
0
0
Bökhult/Hökhult etapp 2
Utgift
21
12 621
12 621
Bökhult/Hökhult etapp 2
Netto
21
12 621
12 621
Delary
Inkomst
0
0
0
Delary
Utgift
0
0
0
Delary
Netto
0
0
0
Dihult
Inkomst
0
0
0
Dihult
Utgift
0
0
0
Dihult
Netto
0
0
0
Furulund
Inkomst
0
0
0
Furulund
Utgift
0
0
0
Furulund
Netto
0
0
0
Gladan 5
Inkomst
0
0
0
Gladan 5
Utgift
0
200
200
Gladan 5
Netto
0
200
200
Gunnar Gröpe mfl
Inkomst
0
0
0
Gunnar Gröpe mfl
Utgift
0
200
1 860
Gunnar Gröpe mfl
Netto
0
200
1 860
Hagahem 1
Inkomst
0
0
-304
Hagahem 1
Utgift
0
200
1 025
Hagahem 1
Netto
0
200
721
Hvita Korset 7 mfl
Inkomst
0
0
0
Hvita Korset 7 mfl
Utgift
0
2 325
3 765
Hvita Korset 7 mfl
Netto
0
2 325
3 765
Kattesjön etapp 2
Inkomst
0
0
0
Kattesjön etapp 2
Utgift
6
990
990
Kattesjön etapp 2
Netto
6
990
990
Liatorp
Inkomst
0
0
0
Liatorp
Utgift
0
0
0
Liatorp
Netto
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Inkomst
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Utgift
0
0
0
N Froafälle Släggan 4
Netto
0
0
0
S Froafälle 12:1
Inkomst
0
0
0
S Froafälle 12:1
Utgift
0
0
0
S Froafälle 12:1
Netto
0
0
0
Pumpen 1
Inkomst
0
0
0
Pumpen 1
Utgift
0
0
0
Pumpen 1
Netto
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Inkomst
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Utgift
0
0
0
Solvikskajen Expl.avtal
Netto
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Inkomst
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Utgift
0
0
0
Stenbrohult 2:18
Netto
0
0
0
Stinsen 2
Inkomst
0
0
0
Stinsen 2
Utgift
0
0
0
Stinsen 2
Netto
0
0
0
Vena
Inkomst
0
0
0
Vena
Utgift
0
0
0
Vena
Netto
0
0
0
Vena IP
Inkomst
0
0
0
Vena IP
Utgift
0
0
0
Vena IP
Netto
0
0
0
Virestad
Inkomst
0
0
0
Virestad
Utgift
0
0
0
Virestad
Netto
0
0
0
Älmekulla Förtätning
Inkomst
0
0
0
Älmekulla Förtätning
Utgift
0
0
0
Älmekulla Förtätning
Netto
0
0
0
TOTALT NETTO, TAXEKOLLEKTIVET
27
16 536
20 157

Slutprognos
-4 800
10 000
5 200
-8 460
8 460
0
-2 400
3 600
1 200
-3 500
5 900
2 400
-55 000
55 000
0
0
200
200
-610
200
-410
-304
200
-104
-2 675
2 675
0
-1 200
3 500
2 300
-1 600
1 300
-300
-2 750
8 900
6 150
-13 200
27 400
14 200
-200
200
0
-10 000
17 000
7 000
-2 000
2 650
650
-400
400
0
-50 300
66 700
16 400
-1 600
1 400
-200
-900
750
-150
-2 300
3 500
1 200
55 736

* Endast projekt med budget 2021 och/eller utfall januari-augusti 2021 har redovisade belopp i stjärnmärkta kolumner.
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Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 111 Delårsrapport 2 år 2021
Ärendenummer SOC 2021/39

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 och lägger den till handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar per delårsrapport 2 en prognos om 381 598 tkr vilket
innebär en positiv budgetavvikelse om 27 tkr. Därmed har socialnämnden en
budget i balans vilket bland annat beror på att nämnden erhållit ett tillfälligt
tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 8 mkr (2021-06-21, § 93 2021/63).
Om nämnden ska ha en budget i balans även år 2022 behöver tilläggsanslaget
permanentas alternativt behöver nämnden fatta ytterligare beslut om besparingar
motsvarande 4,6 mkr1.

Beslutsunderlag




Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09
Delårsrapport 2 år 2021 daterad 2021-09-07
Bilaga 2 Investeringsredovisning Ram

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
_____

Budgetavvikelse=0 mkr med tilläggsanslag om 8 mkr. Budgetbehov ska minskas med 3,4 mkr
som är beloppet inom åtgärdsuppdraget från nämnden om 9 mkr (för budget i balans) som ger
full effekt först år 2023. (I prognosen finns endast effekt om 5,6 mkr upptaget (5,6+3,4=9)
eftersom det är effekten av åtgärderna innevarande år.) (8-3,4=4,6 mkr)
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-09-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 88 Delårsrapport efter augusti
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP MoH-2020-700

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för miljö- och
byggnämnden. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, förväntad
utveckling, resultatmål, drift- och investeringsredovisning samt arbetsmiljö.
Samtliga mål förutom ett är eller kommer att uppfyllas under året, det mål som
inte bedöms uppfyllas är det om befolkningsökning.
Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett nollresultat. Investeringsprognosen
visar på ett överskott gentemot budget med 559 tkr.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-16
• Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Miljö- och byggnämnd daterad 2021-0916
• Bilaga investeringsram
• Bilaga investeringsanslag
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 35 Delårsrapport 2021
Ärendenummer GNF 2021/6

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
 Delårsredovisningen för 2021 godkänns och läggs till handlingarna

Beslutsnivå
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Sammanfattning av ärendet
Delårsuppföljning av Familjerätten Gemensamma nämnden beträffande viktiga
händelser, personal, ärendehantering, förväntad utveckling med resultatmål samt
budgetprognos.
Prognosen för nämnden efter augusti ligger på ett nollresultat.
Efter åtta månader kan ses en låg förbrukning på ett flertal poster såsom köp av
umgängesstöd, umgängesstöd med egen personal, transportkostnader, larm och
bevakning, tolk, handledning, faderskapsutredningar samt kostnader för
utbildningar. Detta sammantaget gör att förvaltningen har en förhoppning om att
klara budgeten på helår om inget oförutsett inträffar. Kostnadsminskningarna
beror på förändrat arbetssätt i och med pandemin, oklarheter i fördelningen mot
socialförvaltningen samt en allmän återhållsamhet.
Perioden januari till augusti var det totalt 237 aktualiseringar vilket är 47
ärenden mindre än samma period 2020.

Beslutsunderlag
 Delårsredovisning 2021-09-06 Gemensamma nämnden.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner.
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

248

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-29

Sidnummer, beslut 1(3)

Utbildningsnämnden

§ 106 Delårsrapport 2
Ärendenummer UN 2020/30

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2.
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen kring fritidshemmens
kostnadsutveckling i enlighet med uppdraget som gavs i juni.
3. Utbildningsnämnden vill uppmärksamma budgetberedningen på den ökade
kostnaden för skolskjuts, vilket kommer att påverka även 2022. Den ökade
kostnaden finns inte med i utbildningsnämndens förslag till budget 2022
eftersom det inte var känt då.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Efter augusti månad ska nämnderna ta fram en delårsrapport bestående av ett
delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för både drift och investering.
Även prognos på måluppfyllelse av kommunens resultatmål ska lämnas.
Vid utbildningsnämndens utskotts möte 2021-09-15 fick förvaltningen i uppdrag
att återkomma till utbildningsnämnden med en uppdaterad prognos.

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23
• Delårsrapport 2-2021, daterad 2021-09-23
• Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
• Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
• Aktivitetsuppföljning, daterad 2021-08-23
• Volymer september 2021, daterad 2021-09-14

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Stefan Jönsson (S) för Socialdemokraterna lämnar tilläggsyrkande att
utbildningsnämnden ansöker om kompensation från kommunstyrelsen för ökade
skolskjutskostnader för 2021.
Thomas Harrysson (C) yrkar avslag på Stefan Jönssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång 1
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta
enligt utskottets förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
utskottets förlag.
Beslutsgång 2
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta
bifalla Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Tomas Simonsson (M) frågar om utbildningsnämnden kan besluta
avslå Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Tomas Simonsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutar avslå
Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Stefan Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att avslå Stefan
Jönssons (S) tilläggsyrkande.
Ja-röst

Nej-röst

Kent Ballovarre (S)

Bengt Adolfsson (M)

Stefan Jönsson (S)

Hans Cedergren (KD)

Håkan Pettersson (S)

Thomas Harrysson (C)

Karl-Bertil Bertilsson (V)

Elvir Hasanic (L)
Tomas Simonsson (M)
Juhani Lämsä (SD)
Rumiana Miteva De Reyes (M)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Utbildningsnämnden

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
Controller Daniel Akilisson
Controller Camilla Hallberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 105 Delårsrapport 2 år 2021
Ärendenummer TN 2021/110

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till
kommunstyrelsen för sammanställning.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens budget för år 2021 är 83,6 mnkr. Prognosen för år 2021
beräknas till ett resultat om 83,6 mnkr vilket innebär en budget i balans.
Resultatmålet som kopplas till arbetet för ett hälsofrämjande och förebyggande
och genom detta uppnå ett minskat stödbehov främst inom
utbildningsverksamheten bedöms uppnås till del under 2021genom
tillbyggnation av Diö skola. I övrigt bedöms målet uppnås under 2022 och 2023
med koppling till Paradisskolans färdigställande och tillbyggnation av
Linnéskolan.
Resultatmålet som kopplas till kommunens befolkningsökning bedöms uppfyllas
under 2022 då nytt attraktivt bostadsområde, Västra Bökhult E2, är färdigställt
och med möjligheten att bebygga.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om delårsrapport 2, daterad 2021-0920
 Delårsrapport 2 för Tekniska nämnden år 2021, daterad 2021-09-17
 Bilaga 1 till delårsrapport 2 - Investeringsredovisning ANSLAG, daterad
2021-08-23
 Bilaga 2 till delårsrapport 2 - Investeringsredovisning RAM, daterad 202108-23
 Bilaga 3 till delårsrapport 2 - Exploateringsredovisning inklusive VA, daterad
2021-09-16
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

 Bilaga 4 till delårsrapport 2 - Driftredovisning, daterad 2021-09-16
 Bilaga 5 till delårsrapport 2 - Redovisning av VA-Verksamhet, daterad 202109-16
 Bilaga 6 till delårsrapport 2 - Redovisning av renhållningsverksamhet,
daterad 2021-09-16

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
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 72 Budget 2021
Ärendenummer KFN 2020/18

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnd beslutar godkänna delårsrapport 2.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för kultur- och
fritidsnämnden. Rapporten innehåller: periodens väsentliga händelser, förväntad
utveckling, resultatmål, drift- och investeringsredovisning samt arbetsmiljö.
Samtliga mål förutom ett är eller kommer att uppfyllas under året, det mål som
inte bedöms uppfyllas är det om befolkningsökning.
Den ekonomiska driftsprognosen visar på ett nollresultat. Investeringsprognosen
visar på ett överskott gentemot budget med 1 409 tkr.

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-20
• Verksamheternas utförliga texter, daterad 2021-09-20
• Prognos efter augusti 2021 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-09-10
• Sammanfattning biblioteksstatistik halvår
• Investeringsram Kultur- och fritid
• Investeringsanslag Kultur- och fritid
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Gemensamma nämnden
Ann-Christina Karlberg
0476-552 73
ann-christina.karlberg@almhult.se

Delårsrapport 2- 2021

Gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor i Ljungby,
Markaryd och Älmhults
kommuner
Kvartal 2, per augusti 2021
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1 Resultatmål – Prognos
Resultatmål
1 Av de familjer som söker
samarbetssamtal ska 90 %
inom tre veckor fått kontakt
samt erbjudits samtalstid.

Aktivitet
Avläsning och analys av tid i dagar
från att ansökan inkommit till att
första kontakten upprättas.

Resultatuppföljning
Målet är uppfyllt.

Avläsning av blankett som fyllts i vid
inkommande ansökan.
2 Gemensamma nämnden
ska verka för att
utredningstiderna inte blir
för långa för familjer som
är i tvist för att minska
parternas och barnens svåra
situation. Domstolsbeslut
på vårdnads-, boende- och
umgängesutredningar ska
verkställas inom den
tidsram som det förordnats.

Avläsning och analys av statistik via
avvikelser samt ärendehantering på
utredningar som förlängs i tidsram
från domstolsbeslutets förordnande
inlämningsdatum till det faktiska
inlämnandet.

Målet bedöms
uppfyllas under året.

3 Gemensamma nämnden
ska inom rimlig eller
förordnad tid verkställa
umgänge med
umgängesstöd på ett
kvalitativt och rättssäkert
sätt för barnets bästa och
rätt att träffa den part som
inte är boendeförälder.

Ordna fast umgängeslokal i samtliga
kommuner, samt personal med rätt
kompetens som kan vara
umgängesstöd.

Målet bedöms
uppfyllas under året.

4 Kommuninvånarna får
snabb och effektiv service
dygnets alla timmar.

Gemensamma nämnden ska öka
tillgängligheten genom att ta fram tre
e-tjänster.
 Ansökan om samarbetssamtal
 Ansökan om att skriva
juridiskt bindande avtal
 Ansöka om medgivande av
adoption.

Målet bedöms ej
uppfyllas under året.

Förlängning av utredning som gynnar
den enskilde är inte avvikelse tex när
man begär förlängning i inväntan på
barnavårdsutredning.
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1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål inte
bedöms uppfyllas
Utvecklingsenheten inom socialförvaltningen som har varit ansvarig för
framtagande av e-tjänster har upphört i sin dåvarande funktion och
omorganisation har skett. På grund av detta står arbetet kring e-tjänster stilla.
När det är klart med ansvarsfördelningen inom den enheten kommer arbetet att
återupptas. Med anledning av denna omorganisation har inte
brukarundersökning under våren gjorts.

1.2 Redovisning verksamhet
Under 2021 har ärenden inom familjerätten blivit mer komplexa jämfört med
föregående år. Utredningar, förordnade samarbetssamtal och planering av
umgänge med umgängesstöd, där en av föräldrarna t ex är under behandling eller
är frihetsberövad, har ökat. Svårigheten i dessa ärenden är att det som
överenskommit under till exempel en frihetsberövning snabbt kan ändras när
omständigheterna inte är de samma som när överenskommelsen gjordes. Även
återfallsrisken i ärenden med missbruksproblematik är stor.
Situationen utifrån covid-19 har försvårat faderskapsutredningar där man är
beroende av samarbete med ambassader i olika länder. Detta kan medföra att
utredningstiden blir längre.
Planering av samverkan med Växjö tingsrätt och familjerätterna som ingår i
gemensamma nämndens nätverk har ska påbörjas. Det har även planerats för en
utbildningsdag med Susann Swärd som är människorätts- och barnrättsstrateg
vid Region Kronoberg. Susann Swärd har under våren hållit i en utbildning för
personalen utifrån Barnkonventionen och socialtjänsten. Fokus på höstens
utbildning kommer att vara på Barnkonventionen utifrån det familjerättsliga
arbetet.
En översyn av delegationslistan samt journalsystem har påbörjats. Förslag till
ändringar i delegationslistan lämnas till nämnd i höst.
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen tillika chef för enhetschef för
familjerätten har sagt upp sig. I vilken omfattning detta kommer att påverka
verksamheten och arbeten som påbörjats är svårt att säga.
Besparingar inom administrativ personal har gjorts i Älmhults kommun. Detta
har inneburit att en familjerättssekreterare lägger ca en timme per dag för
administrativt arbete, 20 timmar per månad.
Egenkontroll görs varje månad i de kommunala verksamheterna. Enkät skickas
ut i slutet av varje månad till enhetschef där det ställs frågor om t ex avvikelser,
tillbud, budget mm och vilka åtgärder som vidtagits. Därefter sammanställs
enkäterna. Enkäten ska fungera som ett verktyg för att komplettera
prognosarbete och information till månadsrapporten. I förlängningen leder detta
till analys av vårt kvalitetsarbete som summeras i kvalitetsberättelsen.
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Det har skett en ökning av antal adoptionsärenden, specifikt närstående
adoptioner. Antal ärenden under perioden jan-augusti 6 st. Samma siffra som för
året 2020 var 3 st.
Under perioden 2021-01-01 till 2021-08-31 fanns totalt 237 aktualiserade
ärenden. Samma period för 2020 var 284.
Ärende 2021-01-01 till 2021-08-31

Älmhult

FR Adoption Medgivandeutredning 6 kap.
12 § SoL.

Ljungby
1

Markaryd

2
5

1

FR Adoption Tillsyn
FR Adoption Uppföljningsrapport
FR Adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB

FR Avtal vårdnad/boende/ umgänge

2

4

6

FR Faderskapsutredning

20
2

19
2

4
4

1

6
2

2

30

19

14

5

1

5

FR Upplysning enligt 15 c § 2 st. FB
FR
Vårdnad/boende/ umgängesutredning
FR Väcka talan enligt 6 kap. 15 a FB

1
22

21

1
10

Frivilliga samarbetssamtal
Totalt: 237 ärenden

7

13

3

FR Förordnade samarbetssamtal
FR Umgängesstöd via familjerätten
FR Umgängesstöd via tingsrätten
FR Uppföljning
Vårdnad/boende/umgänge
FR Upplysning enligt 6 kap. 20 § 2 st.
FB
FR Upplysning enligt 6 kap. 19 2 st.
FB

2

1.3 Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särskilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs främst via APT en gång i månaden.
Det gruppen inte själv kan lösa lyfts vidare till lokal samverkan med fackliga
representanter och om lösning där inte kan arbetas fram, eller om frågan är av
övergripande karaktär lyfts frågan till central samverkan. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs även på veckomöten, enskilda uppföljningar samt
medarbetarsamtal. Det pågår ett arbete med grupprocessen. Medarbetarna har
gemensamt svarat på en enkät inför den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Personalen har utifrån situationen i samhället och Covid-19
haft fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån.
Under sommarmånaderna har det visat sig att ventilationssystemet i lokalerna inte
är tillräckliga för att arbetsmiljön i form av lufttemperatur är av god kvalitet.
Temperaturen har legat på 30 grader i kontorslandskapet. Tillfälliga åtgärder har
vidtagits i form av air-condition. Denna har dock endast möjlighet att kyla ett
rum. Personalen har getts möjlighet att arbeta på andra avdelningar när det var
som varmast. Det finns en åtgärdsplan mellan tekniska kontoret och
fastighetsägaren med förslag till långsiktig åtgärd samt kostnadsförslag.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning – Gemensamma nämnden (samtliga
kommuner)

Tkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Avvikelse
Utfall fg år
Årsbudget Utfall ack Årsprognos årsbudget2021
perioden
2021
årsprognos
0
-3
-3
3
-14
3 174
2 020
3 152
22
3 040
480
257
505
-25
545
3 654
2 274
3 654
3 571

Prognosen för nämnden efter augusti ligger på ett nollresultat.
Efter åtta månader kan ses en låg förbrukning på ett flertal poster såsom köp av
umgängesstöd, umgängesstöd med egen personal, transportkostnader, larm och
bevakning, tolk, handledning, faderskapsutredningar samt kostnader för
utbildningar. Detta sammantaget gör att förvaltningen har en förhoppning om att
klara budgeten på helår om inget oförutsett inträffar. Kostnadsminskningarna
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beror på förändrat arbetssätt i och med pandemin, oklarheter i fördelningen mot
socialförvaltningen samt en allmän återhållsamhet.
Minskade tolkkostnader till följd av att personalen har mycket goda kunskaper i
engelska och har kunnat göra en del översättningar i samtal och skrift.
Det uppskattas ett medelvärde på 109,5 ärenden per månad för 2021. Om
trenden fortsätter med den komplexitet som det har varit fram tills augusti så
innebär det dock inte minskade kostnader inom området umgängesstöd.
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Inga åtgärder, förutom en allmän återhållsamhet, är planerade.
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens
organisation gällande såväl merarbete, uppskjutna uppdrag samt omställning av verksamhet till
distans och alternativ drift.
Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka i sin helhet, men det som redan nu börjar stå klart är
att omfattningen av nödvändig verksamhet som blivet uppskjuten är betydande. Samtidigt som man
ska arbeta ikapp detta pågår den dagliga verksamheten parallellt vilket resulterar i ansträngda
personella resurser.
Införandet av Servicecenter i Älmhults kommun, innebär ett förändrat arbetssätt men också
förhållningssätt, där medborgaren sätts i centrum. Verksamheten startade upp hösten 2020, och
utvecklas succesivt. Arbetet med att skapa fler helautomatiserade tjänster pågår. Vidare har nya
verksamhetssystem införts med målet att kunna automatisera och ge fler e-tjänster för slutkunden.
Under året har bland annat flera viktiga e-tjänster införts bland annat en karttjänst där man hitta
gällande detaljplaner, lediga tomter, mark för industri med mera.
Under år 2021 har ett starkt fokus även lagts på det trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet. Arbetet med framtagande av en modell för social hållbarhet med fokus på social brottsprevention är i sitt slutskede och etablering av samverkansnätverk med näringslivet pågår. Den
inriktning som antagits utgör grunden för att möta kommande lagstiftning år 2022.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på den
motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. Med
tillitsbaserat ledarskap i fokus ska vi utveckla vår verksamhet, ta vara på nya möjligheter och nya
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel.
Implementering av tillämpning av fastlagda riktlinjer för ”Barnens rätt i Älmhult”
(barnkonventionen) har skett under året och är en naturlig del i Samhällsbyggnadsprocessen.
Just nu pågår arbetet med att färdigställa ett antal nya detaljplaner samt markanvisningsavtal, viket i
sin tur skapar framtida markförsäljning. Försäljning av mark har under året har skett gällande såväl
bostads- som verksamhetsmark vid ex Paradiset, Västra Bökhult och södra delen av Älmhult.
1.1.2 Covid-19
Under årets inledning låg antalet fall av konstaterad covid-19 på en konstant, relativt hög nivå fram
till och med slutet av februari då pandemins andra våg ebbade ut. I början av april ökade återigen
smittspridningen vilket var upptakten till pandemins tredje våg som kulminerade i mitten av april.
Merparten av arbetet med covid-19 har under våren successivt förts över till respektive förvaltnings
linjeverksamhet, dock kvarstår en del arbetsuppgifter som hanteras centralt.
Det fortsatta arbetet på central nivå har framförallt bestått i övergripande regional samverkan, analys
av faktisk och möjlig utveckling samt dess påverkan på kommunens organisation för att med en hög
beredskap snabbt kunna agera vid behov. Kommunledningsförvaltningen har och fortsätter att på
veckobasis analysera och rapportera aktuell lägesbild samt efterlevnad av restriktioner och
rekommendationer till länsstyrelsen.
I takt med att smittspridningen från och med juni minskat till en relativt låg nivå har arbetet internt
inriktats på erfarenhetsåterföring och planering för en återgång till det ”nya normala”. Arbetet med
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att tillvarata vunna erfarenheterna från hanteringen av pandemin har påbörjats i form av bl a
revidering av styrdokument och arbetssätt. Detta arbete kommer att fortgå under hösten.
Den utdragna krishanteringen har inneburit att planerad verksamhet och aktiviteter tvingats skjutas
upp. Ett forcerat återtagande har påbörjats av de mest prioriterade, nödvändiga uppdragen inom
krisberedskap och civilt försvar.
Återtagandet sker parallellt med en nationellt ökad ambitionsnivå inom såväl krisberedskap som
civilt försvar vilket innebär att tillgängliga resurser är och under överskådlig tid kommer att vara hårt
ansträngda trots genomförda prioriteringar.

1.2 Förväntad utveckling
Ett fortsatt fokus på att långsiktigt utveckla nya bostadsområden och områden för industri, service
och handel är helt nödvändigt för att skapa tillväxt i kommunen. Så även ett fortsatt fokus för en väl
fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Att all kommunal verksamhet, men i synnerhet skolan,
håller en god kvalitet är för många människor det mest väsentliga för att man ska välja att leva och bo
i kommunen.
De fem kommande åren kommer att innebära att nya stadsdelar växer fram med skolor, bostäder och
fritidsområden (Venaområdet), väster om Älmhults tätort, samt etapp 2 av Västra Bökhult).
Karaktären i Älmhults centrala delar kommer också att förändras genom förtätning. Vidare behöver
hela kommunen fortsätta utvecklas.
Det kommunövergripande arbetet med verksamhetsutveckling inriktas även de kommande åren
främst på att utveckla det processorienterade arbetssättet där olika verksamheter och förvaltningar
jobbar över organisationsgränserna. Arbetet med förbättrad verksamhetsuppföljning och analys är ett
annat prioriterat område.
Servicecenter fortsätter att verka föra att öka tillgänglighet och förbättra den kommunala servicen. En
ingång till kommunen där kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Resan mot ett tillitsbaserat ledarskap fortsätter med att skapa handlingsutrymme, motivation och
strukturella förutsättningar i kärnuppdraget, utifrån behoven i mötet mellan medarbetaren och den
verksamheten finns till för. Till de strukturella aspekterna hör frågor om rapportering, strukturer och
IT-system.
Kommunens arbete med totalförsvar kommer intensifieras framöver.
Redan i dag ser vi hur digitala verktyg och stöd används i allt högre grad och inom allt fler områden.
Inom kommunens olika områden finns flera exempel på digitalisering av administration och
verksamhet. I framtiden ska ett fler e-tjänster ha utvecklats, ett e-arkiv vara infört och fler
arbetsmoment automatiserats. Målsättningen under 2021 är att alla nyanställda ska ta del av en digital
introduktion.
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2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en
attraktiv kommun
genom effektiv och
hållbar planering,
utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults
kommun skapar vi
förutsättningar för
ett rikt och varierat
fritids-och
kulturutbud och
mötesplatser.

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

Aktivitet 1: En ny webb Målet är uppfyllt
ska lanseras, Den nya
webben ska ha
medborgarperspektiv,
vara modern och det ska
vara lätt att hitta
aktiviteter och
inspiration för ett aktivt
fritids- och kulturliv.
Webben ska anpassas till
det nya
tillgänglighetsdirektivet.
Aktivitet 2: I
detaljsplansarbetet ska
behovet av mötesplatser
alltid beaktas.

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

Aktivitet 3: För att öka
attraktiviteten ska en
lotstjänst för nyinflyttade
och de som funderar på
att flytta till Älmhult tas
fram i form av en sida på
webben, där samlas
information om att starta
företag, hitta boende,
jobb och studier samt
aktiviteter.
Aktivitet 4: Tillskapa
fler tomter för egna hem
på attraktiva platser.
Aktivitet 5: Älmhults
kommuns – Servicelöfte
– ska införas och
uppfyllas.
Aktivitet 6: Införa
funktionen företagslots
som förenklar och
samordnar företagens
kontakter med
kommunen.
Aktivitet 7: En ny webb
med fokus på service ska
lanseras. Information
och beslut från Älmhults
kommun ska vara
tillgängligt för alla
invånare. Webben ska
anpassas till det nya
tillgänglighetsdirektivet.
Aktivitet 8: Vi ska
erbjuda e-tjänster för att
förenkla vardagen för
den som
bor och verkar i
Älmhults kommun.
Andelen integrerade etjänster mot interna
verksamhetssystem skall
öka och alla blanketter

SCB befolkningsstatistik.

I Älmhults
KS,
kommun är det
MoB, TN
enkelt och effektivt
att få kontakt och
hjälp när du vill
starta företag eller
utveckla ditt
företag.

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

I Älmhults
kommun ska du få
ett tydligt och
snabbt besked så
att du kan börja
bygga ditt hus
inom 6 mån.

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

MBN,
TN, KS
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skall under 2021 ersättas
av e-tjänster. Våra etjänster skall fungera
som ett komplement till
övrig kommunal
verksamhet med
Servicecenter som
gemensam väg in.
I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

Aktivitet 9:
Planeringsavdelningen
utarbetar verktyg för att
få mer användarvänliga
planeringsunderlag, ex
digitaliserad
översiktsplan med
tillhörande
underlagsmaterial.
Samhällsbyggnadsprocessen ska
digitaliseras i sin
helhet/visualiseras.
Tomter samt tomtkön
digitaliseras/e-tjänst.
Aktivitet 10: Ta fram
detaljplaner som
möjliggör för attraktiva
boenden.

Målet bedöms
uppfyllas under året

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att fyra av de fem målen bedöms uppfyllas under året. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt. Älmhults kommuns
befolkningsökning är starkt beroende av företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021
haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens näringsliv. Älmhult är en kommun med stor
inpendling av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på förändrade arbetssätt
där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning. Kommunledningsförvaltningen fortsätter
arbeta för att skapa en attraktiv bostadsort genom att bland annat fortsatt satsa på att utveckla och ge
förutsättningar för attraktiva bostadsområden med närhet till service.
1.2 Indikator, beslutad av KS och med uppföljning enbart till KS
Beslut KS 2020/145 § 276, 2020-12-15: Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2021, daterad 2020-11-24
med tillägg att ett indikatormål som mäter antalet arbetstillfällen i kommunen läggs till med målet att öka antalet
arbetstillfällen i Älmhult.
I Älmhults kommun är per den 2021-08-31 totalt 7 895 personer sysselsatta vid 1 436 arbetsställen. Det är en
ökning med ca 30 arbetsställen under året. I år har 80 nya företag startat i Älmhult.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Under 2020 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den plan som utarbetats för
en budget i balans (Dnr KS 2019/68), några av åtgärderna får full effekt först i år.
Samtliga avdelningar har utmaningar kopplat till både verksamhet och budget. Ekonomi- och
upphandlingsavdelningen har under årets början stärkt upphandlingsenheten genom nyanställning för att
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möta upp kommunens samlade behov. För att möta upp de ökade kostnaderna arbetas det parallellt med
olika upphandlingsprojekt i kombination med tillfälligt vakanshållna tjänster på övriga enheter.
Samhällsbyggnadsavdelningen har under inledningen av året tillsammans med ekonomienheten och
tekniska förvaltningen utarbetat en modell för att mark- och exploaterings processen, vilket ger en bättre
ordning och reda med full transparens kring exploateringsverksamheten. Då kommunen har en hög
tillväxttakt ger det återverkningar på förväntningar och krav som exempelvis framtagande av
detaljplaner och markfrågor i kombination med flera projekt som är viktiga för kommunens fortsatta
tillväxt vilket påverkar avdelningens ekonomi där det blir viktigt att få en samklang mellan produktion
och resurser.
IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, ett av de
viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av kommunens verksamheter. En
kommunövergripande plan har utarbetats till budget 2022, i samband med det ses också samtliga ITavgifter över för en mer hållbar verksamhet. Under året har en översyn av internt ”köp och sälj” gjorts,
vilket resulterat i att man kan avveckla momentet gentemot förvaltningar inför 2022.
Kommunikationsavdelningen har startat upp arbetet med en ny webb som kommer ge kommunens
invånare och besökare en bättre upplevelse och service. En viktig del i projektet är att tillgängliggöra
informationen för alla.
HR avdelningen har flera uppdrag där det saknas finansiering. En medarbetarenkät genomförs vartannat
år och 2021 är det dags igen. Vidare är kommunen också skyldiga att genomföra arbetsmiljöutbildning
för chefer och skyddsombud. Årligen genomförs också en avtackning av pensionärer. Samtliga uppdrag
kommer genomföras i den grad det är möjligt med anledning av pandemin, dock kvarstår att
avdelningens ekonomi är ansträngd.
Sammantaget har ett antal åtgärder för att effektivisera och förbättra administrationen utarbetats inom de
olika avdelningarna. Vidare kommer fortsatt återhållsamhet råda inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 707 tkr. Överskottet
kan härledes till längre sjukskrivningar.

SCB
3 pos Verksamhet (tkr)

Budget
Prognos
2021 * Dr1 2021*

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr2 2021 Dr2 2021

Bokslut
2020

Utfall
2021-08

100 Nämnd och styrelseverksamhet

3 710

2 356

3 925

3 925

3 925

0

130 Övrig politisk verksamhet

5 632

3 435

5 952

5 710

5 392

560

215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

2 678

-489

1 309

1 201

1 605

-296

220 Näringslivsfrämjande åtgärder

1 915

962

1 555

1 539

1 549

6

225 Konsument- och energirådgivning

207

167

236

229

234

2

230 Turistverksamhet

832

415

764

753

591

173

263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling

853

543

634

627

678

-44

275 Totalförsvar och samhällsskydd

-14

93

306

283

317

-11

315 Allmän kulturverksamhet, övrigt

787

541

888

882

840

48

1 136

888

1 212

1 225

1 188

24

610 Arbetsmarknadsåtgärder
832 Buss-, bil- och spårbunden trafik
920 Gemensamma kostnader
Summa

4 212

1 988

2 829

2 827

2 828

1

37 884

25 403

43 336

42 186

43 092

244

59 833

36 303

62 946

61 387

62 239

707
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Bokslut
2020

Utfall
2021-08

Kommunstyrelse

3 710

2 356

3 925

3 925

3 925

0

Kommunledning

12 434

8 140

14 578

13 643

13 835

743

Ekonomi- och upphandlingsavdelning

12 178

8 517

13 608

13 564

13 801

-193

HR-avdelning

12 516

7 527

12 715

12 560

12 646

69

Kommunikationsavdelning

6 049

3 460

6 157

6 032

6 091

66

IT- och digitaliseringsavdelning

3 752

3 267

5 400

5 252

5 006

394

Samhällsbyggnadsavdelning

9 194

3 036

6 563

6 411

6 935

-372

59 833

36 303

62 946

61 387

62 239

707

Avdelning (tkr)

Summa

Budget
Prognos
2021 * Dr1 2021*

Avvikelse
budget/
Prognos
prognos
Dr2 2021
2021

* Budget 2021 i samband med DR1 uppgick till 61 380 tkr.
Tilläggsbudgeterat efter DR1: lönerevision 948 tkr, medborgarundersökning 68 tkr, framtidens äldreomsorg 400 tkr, bidrag rally 150 tkr.

2.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 707 tkr (Dr1 -7 tkr).
Överskottet kan härledes till längre sjukskrivningar samt återhållsamhet inom förvaltningen.

2.2 Investeringar - Prognos
Investeringar förväntas utföras i stort sett enligt budget, dock påverkar pandemin den fortsatta tillgången
av utrustning inom ex IT. Ett investeringsprojekt med anslag för åtgärder av busskurer är i stort sett
avslutat där 117 tkr återlämnas.
PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-08

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Avvikelse
budget/ Ack utfall
Budget Prognos
prognos
tom
2021 DR2 2021
2021
2021-08

Investerings anslag Netto

1 701

7 075

2 491

4 584

Investerings ram

3 769

6 150

6 150

0

5 470

13 225

8 641

4 584

Summa

Netto

6 206

Avvikelse
budget/
Total
Slut- prognos
budget prognos
2021
11 580

11 462

118

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i "Bilaga 1, Investeringsredovisning ANSLAG" & "Bilaga 2,
Investeringsredovisning RAM"

2.3 Exploateringar – Prognos
De 15 pågående projekten inom ramen för mark- och exploatering fortlöper enligt plan. För innevarande
år blir intäkten något lägre på grund av att de nya riktlinjerna för mark- och exploatering anger att
slutlikvid ska erläggas först när exploatören erhållit ett gällande bygglov för projektet. Just nu är det två
större projekt (Furulund, Hvita korset) som påverkas av detta då handpenning erläggs under 2021,
medan slutlikviden erläggs 2022. Slutprognosen för samtliga pågående mark- och exploateringsprojekt
visar på ett positivt resultat vid slutdatum 2024-12-31. Se bilaga 3, för mer information.
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3. Arbetsmiljömål

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande
året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö

Genomföra
skyddsronder årligen
Handlingsplan/åtgärder med fokus på, den
psykosociala
arbetsmiljön.

Bibehålla de låga
sjuktalen
Genom införande
av digital
friskvårdstjänst
öka nyttjandegraden av
friskvårdsbidraget.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald
Årlig uppföljning

Bibehålla god kultur

Årlig uppföljning
av åtgärder.

På arbetsplatsträffar
genomförs interaktiva
Intern utbildning övningar för att få en
av SAM med
ökad delaktighet och
tillhörande system dialog.
för chefer.

Samtliga avdelningar har genomfört den årliga uppföljningen enligt SAM (Systematiskt
arbetsmiljöarbete) och därmed arbetat fram handlingsplaner för året utifrån de behov på åtgärder som
framkom i undersökningen. Den årliga uppföljningen genomfördes genom en digital enkät på respektive
arbetsplats. Bakgrunden är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas för att motsvara de krav som
finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och går ut på att bedöma om de centrala delarna
finns och hur väl de fungerar enligt föreskriften. Under första delen av sommaren har chefer deltagit
utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ny friskvårdspartner finns som erbjuder traditionell friskvård samt flera digitala kurser vilket har ökat
utbudet och ökar tillgängligheten. Skyddsronder är inplanerade och i år kommer det att vara fokus på
den digitala arbetsmiljön och distansarbete. Sedan tidigare finns en riktlinje framtagen för att hantera
frågor som rör distansarbete. Syftet är att uppmärksamma chefer och medarbetare på arbetsmiljön, både
den fysiska och psykosociala. Det ställer nya krav att leda på distans, men inte minst nya krav på
självledarskap för medarbetaren. Det vilar ett större ansvar på medarbetare då gränsen mellan arbete och
privatliv suddas ut. Riktlinjen innehåller flera tips och rekommendationer vid hemarbete och vad som är
viktigt att tänka på kring digitala möten. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en reviderad rutin för
flexibla arbetssätt som ska fungera framledes postpandemi.

4. Bilagor
•
•
•

Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG, kommunstyrelsen (2021-09-13)
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM, kommunstyrelsen (2021-09-13)
Bilaga 3 Exploateringsredovisning, kommunstyrelsen (2021-09-13)
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att verkställa socialnämndens beslut för budget i
balans, vilket innebär besparingar om 9 mkr. Samtliga aktiviteter är nu verkställda och ger full effekt
år 2023 på grund av omställningstid. Förvaltningen har startat en bemanningsenhet, vilken
tillsammans med verksamheterna arbetar för att minska kostnader för timanställningar. Vidare
arbetar förvaltningen aktivt med att minska behovet av försörjningsstöd genom utveckling av
arbetsmarknadsenheten (AME), minska behovet av externa placeringar samt att arbeta med
schemaläggning för att bli mer kostnadseffektiva.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati. I
Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på den
motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. Med
tillitsbaserat ledarskap i fokus ska vi utveckla vår verksamhet, ta vara på nya möjligheter och nya
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel. Detta
arbete tangerar väl socialförvaltningens arbete med utveckling av digitalisering och automatisering.
Nämnden har under året erhållit kompensation för lönerevision (5,5 mkr) samt ett tilläggsanslag om
8 mkr för att få fler människor i försörjning och därmed minska behovet av försörjningsstöd.
Socialförvaltningen har vid nämndsammanträden 2021-04-21 redogjort för ytterligare förslag till
åtgärder för budget i balans motsvarande 3 mkr avseende matdistribution samt 11,6 mkr avseende
avveckling av särskilt boende, åtgärder om totalt ytterligare 14,6 mkr, utöver ovan 9 mkr.
Socialnämnden avslog vid sammanträdet 2021-04-21 förslag om avveckling av matdistribution, § 34
SOC 2021/33 samt vid sammanträde 2021-05-19 förslag om avveckling av särskilt boende, § 31
SOC 2021/40. Socialnämnden gav vid sammanträde 2021-05-19 § 57 uppdrag till
socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare ca 10 vård- och omsorgsplatser i
centralorten med återrapportering i augusti månad 2021. Socialnämnden beslutade vid sammanträde
att återkalla beslut om pausning av de ca 10 platserna.

1.2 Förväntad utveckling
Socialnämnden står inför en rad utmaningar inom alla verksamhetsgrenar; vård- och omsorg,
individ- och familjeomsorg, omsorg funktionsvariation och hälso-och sjukvård. Dessa utmaningar är
bland annat ökat behov av insatser inom individ- och familjeomsorg och omsorg funktionsvariation,
framtida behov av boenden samt utveckling av välfärdsteknik och förebyggande insatser inom
förvaltningen för att möta att fler behöver välfärd och färre som kan utföra tjänsterna.
Verksamheterna behöver utveckla arbetssätten med målet att möjliggöra självständighet hos den
enskilde.
För att klara framtidens socialtjänst behöver verksamheten arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv
och vara än mer resurseffektiva. Det vill säga arbeta långsiktigt och kvalitetsinriktat – att rätt
personer får rätt insatser vid rätt tidpunkt. Att arbeta med kvalité innebär att arbeta för ständiga
förbättringar och att vara rädd om befintliga resurser. Hög kvalité är resurssparande på lång sikt.
Arbete med systematisk uppföljning, analys av verksamheten, omvärldsbevakning och
brukarinflytande ger kunskap om verksamheten och målgrupperna.
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Trygghetsskapande teknik, digitalisering och automatisering av repetetiva moment kommer vara
viktiga verktyg för effektivisering av socialtjänsten och vård och omsorg flyttas närmre individen.
Medborgaren kommer också att få ett större inflytande över sin egen hälsa och vård.
SKR och staten har träffat en överenskommelse om en omställning av hälso- och sjukvården, där
patienten/brukaren får en god, nära och samordnad vård via primärvården snarare än slutenvården.
Detta kommer att påverka den kommunala hälso- och sjukvården, hur är dock inte tydligt än.
Omställningen berör alla socialnämndens verksamheter och en viktig del i arbetet är att utveckla
samverkan och förebyggande insatser.
Under hela 2021 hanterar socialförvaltningen effekterna av att vara mitt upp i en pandemi och som
utvecklingen ser ut idag bör 2022 innebära att samhället i stort är i pandemins efterdyningar.
Verksamheten kan inte visa på konkreta exempel på vad effekterna av pandemin kan komma att
innebära för socialnämndens verksamheter men troligt är att genom mycket mindre socialt umgänge,
både inom skola, arbete och fritid, kommer vi se en ökad psykisk ohälsa, som kommer ge uttryck på
olika sätt. Älmhults kommun kommer troligt få se effekter av både vård- och social skuld till följd
av pandemin.
Individ- och familjeomsorg
Socialnämnden har en framtida utmaning i behovet av försörjningsstöd. Av de nu aktuella hushållen
är en övervägande del långt ifrån den stegförflyttning som behöver ske för att de ska nå en
självförsörjning. Hushållen behöver ett aktivt stöd via Arbetsmarknadsenheten (AME), och för att
kunna möta behovet behöver AME utvecklas med fler personella resurser. AME behöver fortsätta
och utveckla samverkan med bland annat arbetsförmedlingens och dess kompletterande aktörer,
Sunnerbo Samordningsförbund (Finsam) och näringslivet.
Vidare finns en framtida utmaning i det ökade behov av insatser, såsom placeringar i olika former,
via socialförvaltningens myndighetsenheter.
Vård- och omsorg
Den närmsta framtiden ger ett förväntat minskat behov av vård- och omsorgsplatser. Verksamheten
behöver behovsanpassads och en framtida och långsiktig planering av äldreboendestrukturen
kommer arbetas fram, ett uppdrag som kommer samordnas mellan Kommunledningsförvaltning,
Socialförvaltning och Tekniska förvaltningen. Verksamheten behöver även utveckla arbetet med
förebyggande och rehabiliterande insatser.
Omsorg funktionsvariation
Under 2022 kommer daglig verksamhet att växa. Under förutsättning att nuvarande deltagarantal
består kommer verksamheten att utökas med fler deltagare, och fler arbetstillfällen kommer att
behöva skapas. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen, 2021 är 55 personer aktuella.
En boendeplan är framtagen för omsorg funktionsvariation. Den visar att behovet av gruppbostad är
tillgodosett fram till hösten 2023, vilket innebär att en planering för ny gruppbostad behöver
påbörjas i inledningen av 2022.
Förändringar inom lagstiftning
Den 30 juni 2022 ska ett förslag på en äldreomsorgslag redovisas för regeringen. Förslaget ska
innehålla en definiering på begreppet äldreomsorg och verksamheten ska ges ett tydligare uppdrag
och innehåll. Den pågående covid-19-pandemin har visat att patientsäkerheten inom den kommunala
vården brister, och förslaget ska även beskriva hur den medicinska kompetensen kan stärkas i
verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Målsättningen är att åstadkomma
långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och
innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom
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äldreomsorgen. Det är oklart hur detta förslag kan komma att påverka socialnämndens arbete och
framtida ekonomi.
Regeringen arbetar med en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen som framöver
kan påverka kommunens myndighetsutövning och verkställighet.

2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess Resultatmål

Nämnd

Utbildning
och arbetsmarknadsprocess
Syftet är att
varje invånare
ska bli
självförsörjand
e.

I Älmhults
SN, UN
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

Välfärdsprocess
Syftet är att
varje invånare
ska erbjudas
möjlighet till
effektivt och
hållbart stöd
för att
utveckla,
bibehålla eller
återvinna sin
förmåga.

I Älmhults
SN, UN
kommun får du ett
stöd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och
där effekterna av
insatserna positivt
ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga.

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande
och förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att
skapa en
attraktiv
kommun
genom effektiv
och hållbar

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

Indikator

Aktiviteter

Resultatuppföljning

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada
N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada
N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd
Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)

Aktivitet 1
Erbjuda fler typer av
insatser för deltagare i
Arbetsmarknadsenheten, AME.

Målet bedöms uppfyllas
under året

Aktivitet 2
Öka brukarinflytandet
genom tjänstedesign.

Målet bedöms uppfyllas
under året

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero
(enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Aktivitet 4
Målet bedöms uppfyllas
Utveckla förebyggande under året
och hälsofrämjande
arbetssätt inom
alla förvaltningens verks
amheter.

SCB befolkningsstatistik.
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Aktivitet 3
Utveckla arbetet med
meningsfull
sysselsättning.

Aktivitet 5
Utveckla arbetet med
det familjeorienterade
arbetssättet inom
individ- och
familjeomsorgen.
Aktivitet 6
Målet bedöms inte uppfyllas
under året
Stöd och insatser som
ges av
socialförvaltningen är av
god kvalitet och är
kostnadseffektiv.
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planering,
utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en
enkel fråga, (%) (Kolada
U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

Aktivitet 7
Målet bedöms uppfyllas
under året
Öppna en
medborgarportal där den
som har ett ärende hos
socialtjänsten kan följa
sitt ärende och
kommunicera med sin
handläggare.
Aktivitet 8
Utveckla fler e-tjänster.
Aktivitet 9
Fortsätta utveckla
återkommande och
repetitiva verksamhetsprocesser.

2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att fyra av de fem målen bedöms uppfyllas under året. Det
mål som inte bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt. Älmhults kommuns
befolkningsökning är starkt beroende av företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021
haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens näringsliv. Älmhult är en kommun med stor
inpendling av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på förändrade
arbetssätt där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning. Socialförvaltningen fortsätter
arbeta för att det stöd och de insatser som ges av socialförvaltningen är både av god kvalité och
kostnadseffektiv.

3. Ekonomi – Prognos
3.1 Driftsredovisning - Prognos
SCB Verksamhet (tkr)
3
pos
100
267
510
520
513
530
559
569
571
575

Nämnd- och styrelseverksamhet
Alkoholtillstånd m.m.
Äldreomsorg
Insatser funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)
Insatser enligt LSS, SFB och HSL
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Vård för vuxna med missbruksproblem
Barn och ungdomsvård
Övriga insatser till vuxna
Ekonomiskt bistånd

Bokslut 2020

280
-104
209 505
7 166
78 054
2 107
7 817
20 085
8 147
26 778
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Utfall
2021-08

694
-26
135 170
4 964
53 628
1 213
3 608
16 607
5 308
20 311

Budget
2021

1 138
0
202 498
8 222
84 420
2 110
1 744
18 084
2 024
21 363

Prognos
Dr1 2021

1 138
0
202 249
7 197
83 799
2 213
3 326
42 678
6 092
29 138

Prognos
Dr2 2021

1 138
0
201 208
7 659
82 623
2 177
3 736
24 261
7 358
30 167

Avvikelse
budget/
prognos
2021
0
0
1 291
563
1 797
-67
-1 992
-6 177
-5 334
-8 804
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600 Flyktingmottagande
610 Arbetsmarknadsåtgärder
920 Gemensamma kostnader
Summa
Verksamhet (tkr)

-5 534
847
20 599
375 747
Bokslut 2020
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-4 625
2 322
12 375
251 549

-1 765
3 505
38 281
381 624

-1 863
2 465
2 981
381 413

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
DR1 2021

-3 854
3 046
22 079
381 598

Prognos Avvikelse
budget/
DR2
2021 prognos
2021

Förvaltningsledning
-2 657
-2 029 18 085
4 119
2 263
Individ- och familjeomsorg
95 659
67 825 83 380
96 410 100 670
Vård - och Omsorg
197
402
205 677 131 985
196 930 195 911
Omsorg funktionsvariation
77 069
53 768 82 757
83 954
82 754
Summa
381 413 381 598
375 747 251 549 381 624
Ovan kolumn ”Budget 2021” är uppdaterad med kompensation för lönerevision 2021 (5,5 mkr) samt tilläggsanslag om
8 mkr (KS 2021/63 2021-06-21).

Socialnämnden redovisar per delårsrapport 2 en prognos om 381 598 tkr vilket innebär en positiv
budgetavvikelse om 27 tkr.
De stora negativa budgetavvikelserna som sticker ut återfinns under ekonomiskt bistånd (8,8 mkr),
skyddat boende (5,8 mkr) samt institutionsvård (7,1 mkr). Det som trots dessa avvikelser bidrar till
en budget i balans är, utöver tillfälligt tilläggsanslag om 8 mkr, de tillfälliga statsbidrag och övriga
ersättningar som kan sökas under innevarande år tillsammans med de besparings- och
effektiviseringspaket som socialnämnden genomfört under året.
Förvaltningsledning (+ 15 822 tkr)
Förvaltningsledningens positiva budgetavvikelse beror i huvudsak på beslut från Socialstyrelsen
som innebär att kommunen kan söka ersättning för merkostnader med anledning av covid-19 för
perioden december 2020 till och med april 2021. Kommunen har för perioden sökt 7,1 mkr men
hittills erhållit 6,2 mkr. Förvaltningen har även erhållit sjuklöneersättning från staten till och med
juli månad motsvarande 2,5 mkr. Ytterligare medel från Socialstyrelsen (krisstöd med anledning av
covid-19 samt säkerställa god vård och omsorg för de äldre) och Region Kronoberg (Psykisk hälsa,
vaccin Kronoberg) motsvarande ca 2,8 mkr har tagits upp i prognosen per aug månad.
Individ- och familjeomsorg (- 17 290 tkr)
Den negativa budgetavvikelsen beror i huvudsak på verksamhet ekonomiskt bistånd (8,8 mkr),
skyddat boende (5,8 mkr) samt institutionsvård (7,1 mkr).
Budget 2021 innehåller samtliga beslutade insatser per 1/10 – 2020. I budget för ekonomiskt bistånd
finns avsatt medel att täcka i snitt 233 hushåll per månad. Socialnämnden har dessutom beslutat att 1
mkr av budget för placeringar ska finansiera bidraget till Fontänhuset vilket bidrar till
budgetavvikelsen eftersom placeringarna redan fanns vid årets början. Vid liggande prognos är det
291 hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd och för att få en budget i balans behöver därför minst
58 hushåll komma ut i självförsörjning under året. Förvaltningen arbetar vidare med att få ut
medborgare i självförsörjning, arbetsmarknadsenheten har en pågående analys av hur möjlighet ser
ut till stegförflyttning för brukare i behov av försörjningsstöd, för att kunna fokusera arbetet på de
som står närmst arbetsmarknaden. När det gäller externa placeringar arbetar förvaltningen aktivt
med att omförhandla avtal med konsulentstödda familjehem alternativ överta dem som våra egna.
Vård- och omsorg (1 492 tkr)
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Covidavdelningen var öppen till och med maj månads utgång, vilket inte finns budgeterat för (3 mkr
i prognos). Utöver detta så kommer kostnader för utökning av användandet av skyddsmaterial att
belasta budgeten negativt. Kostnaden för skyddsmaterialet är svår att beräkna då det är svårt att
förutse hur restriktionerna och användandet av materialet kommer att se ut under kommande år.
Inom vård- och omsorg finns budget avsatt för att kunna verkställa insatser enligt HSL och SoL
motsvarande 84 440 timmar under året. Prognosen för beviljade timmar pekar vid tidpunkt för
uppföljning på ca 95 000 timmar för året. Inom korttids- och demensboende finns budgetmedel
avsatta motsvarande 0,70 årsarbetare per boende och inom särskilt boende 0,55 årsarbetare,
exklusive nattpatrull. Verksamheten arbetar med bemanningsverktyget Time Care för att nyttja de
möjligheter som resurstid innebär, vilket medverkar till att behovet av vikarier minskar och att
verksamheten därmed blir mer kostnadseffektiv. I liggande prognos kan effekten av förvaltningens
hårda arbete påvisa resultat.
Omsorg funktionsvariation (3 tkr)
Budget 2021 innehåller samtliga beslutade insatser per 1/10 - 2020. Verksamheten har målmedvetet
arbetat för att nå en budget i balans bland annat genom samplanering och nytt arbetssätt mellan två
trapphusboenden (serviceboende LSS), personlig assistans som har övergått till Försäkringskassan
och införande av TES-redovisning inom assistansen.
Bemanningsenheten ger stöd och service till både omsorg funktionsvariation och vård- och omsorg.
Enheten kommer, efter att enhetsassistentorganisationen är förhandlad och klar, vara i full gång från
den 15 september med 3 enhetsassistenter. Rekrytering av personal till bemanningspoolen är
pågående. Utbildning för enhetschefer i Time Care Pool och multiacess har utförts samt en
utbildning i bemanning och schemaläggning för att optimera användandet och kunskap om
verksamhetssystemet. Prioriteringar ligger på att nyttja de möjligheter som resurstid innebär bland
annat genom samplanering mellan enheter. Enheterna inom omsorg funktionsvariation börjar i
september med samplanering och utgångsscheman, enheterna inom vård och omsorg något senare då
förändringen ska ske i samspel med liggande schema.
Övrigt inom förvaltningen
Totalt har förvaltningen avsatt 2% av lönekostnaderna som budget för sjuklön. Till och med aug
motsvarar sjuklönerna 3,2 % (6 654 tkr) av den totala lönesumman för perioden. Det är oklart hur
stor kompensation för sjuklöner som kommunen får av staten innevarande år. Till och med juli
månad har socialförvaltningen erhållit 2,5 mkr i sjuklöneersättning. Förvaltningen har rekvirerat
ytterligare olika bidrag om totalt 16,4 mkr1 som ännu ej tagits upp i prognosen eller resultatet till
fullo utifrån försiktighetsprincipen eftersom de är återbetalningspliktiga. Medel kommer att
intäktsföras samt prognostiseras efterhand som kostnader upparbetats och godkänts för respektive
projekt, men skulle kunna stärka upp resultatet ytterligare under året.
3.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
Socialnämnden redovisade per delårsrapport 1 en prognos om 381,4 mkr vilket då innebar en
negativ budgetavvikelse om 13,3 mkr. De stora budgetavvikelserna som stack ut vid det tillfället
återfanns under ekonomiskt bistånd (7,9 mkr) samt skyddat boende (4,2 mkr).
Socialnämnden redovisar per delårsrapport 2 en prognos om 381,6 mkr vilket innebär en positiv
budgetavvikelse om 27 tkr. Nämnden har under året erhållit kompensation för lönerevision (5,5 mkr)
samt ett tilläggsanslag om 8 mkr för att få fler människor i försörjning och därmed minska behovet
1,

11932/2021-1, 32103041 stb_säk. Projekt 76760 (6,8 mkr), 11931/2021-1, 32103040 stb-Äld Projekt 76761 (5,8
mkr), 11929/2021-1, 32103039 stb-Ens Projekt 76663 (1 mkr), Kammarkollegiet 26019154 7001 (0,3 mkr), ”God
och nära vård 2021” (2,3 mkr), utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer (0,2 mkr)
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av ekonomiskt bistånd. De stora negativa budgetavvikelserna som sticker ut vid delårsrapport 2
återfinns under ekonomiskt bistånd (8,8 mkr), skyddat boende (5,8 mkr) samt institutionsvård (7,1
mkr).
3.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Socialnämnden har beslutat om åtgärder för budget i balans motsvarande 9 mkr. Åtgärderna för
budget i balans är inarbetade i prognosen. Augusti prognos visar att effekten av åtgärderna innebär
en besparing om 5,6 mkr innevarande år, 8,6 mkr år 2022 och full effekt om 9 mkr år 2023.
Eftersläpningen av effekterna beror på uppsägningstider. Socialförvaltningen har beslutat om
avveckling av särskilda boendeplatser för att få en budget i balans. Utöver det görs ytterligare
åtgärder inom förvaltningen för att minska behovet av försörjningsstöd genom utveckling av
arbetsmarknadsenheten, minska behovet av externa placeringar genom att istället hitta familjehem
där det behövs samt att arbeta aktivt med schemaläggning för att bli mer kostnadseffektiva.
Nämndens prognos visar på en budget i balans per delårsrapport 2. Det beror på att nämnden erhållit
ett tillfälligt tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 8 mkr. Om nämnden ska ha en budget i
balans även år 2022 behöver tilläggsanslaget permanentas alternativt behöver nämnden fatta
ytterligare beslut om besparingar motsvarande 4,6 mkr2.

3.2 Investeringar - Prognos
PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Summa

Netto

Avvikelse
budget/ Ack utfall
prognos
tom
2021
2021-08

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
DR2
2021

0

0

0

0

521
521

4 370
4 370

1 585
1 585

2 785
2 785

Investeringsanslag Netto
Investeringsram

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

0

Total
budget
0

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
0

0

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning RAM.

Förvaltningens positiva budgetavvikelse beror i huvudsak på restriktivitet och förseningar i utbyte
av ersättningsinventarier samt investering i ny teknik.

4. Arbetsmiljömål
Skiftarbete och nattarbete är arbetspass som kan medföra risk för ohälsa. Förvaltningen vill
långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Enhetschefer utbildas och
arbetar med bemanningsekonomi för att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete, då en
grund i utbildningen är hälsosamma scheman. Arbetet innebär analys och noggrann avvägning för

Budgetavvikelse=0 mkr med tilläggsanslag om 8 mkr. Budgetbehov ska minskas med 3,4 mkr som är beloppet
inom åtgärdsuppdraget från nämnden om 9 mkr (för budget i balans) som ger full effekt först år 2023. (I prognosen
finns endast effekt om 5,6 mkr upptaget (5,6+3,4=9) eftersom det är effekten av åtgärderna innevarande år.) (83,4=4,6 mkr)
2
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att hitta en bra balans mellan ekonomiska ramar och hälsosamma scheman. Förvaltningen strävar
efter att vara en attraktiv arbetsplats med kvalitet och kontinuitet för såväl personal som brukare.
Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling

Sjuktal

Fokus det kommande
året

Antal medarbetare per
chef

Minska
sjukfrånvaron

Utbilda chefer i
hälsofrämjande
Handlingsplan/åtgärder
ledarskap och
förhållningssätt

Ta tillvara
erfarenheterna från
projektet ” Bryta
trenden” samt
applicera det i
socialförvaltningens
alla enheter

5. Bilagor


Bilaga 1 Investeringsredovisning RAM
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Årlig uppföljning

Jämställdhet/mångfald
Sammansättningen av
de anställda i
socialförvaltningen ska
spegla samhället i stort

Följa resultaten i
Sara
Kartlägga hinder och
Internutbilda chefer i
värderingar som står i
processen med
vägen
systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM)

2021-09-16

1(8)

Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
0476-553 08
camilla.hallberg@almhult.se
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
På grund av fortsatt Covid-19 i samhället har tillsynen inom miljöavdelningens områden inte
återgått till normalläge. I stället för med att tillsyn till största del sker med fysiska träffar hos
verksamheterna har. tTillsyn har delvis ersatts av digital tillsyn. Inför 2021 planerades
trängseltillsyn utifrån Covid-19 till och med maj, men den förlängdes sedan till och med september.
I maj informerades viförvaltningen om en förändring i lagstiftningen avseende anmälningsplikt på
hygienverksamheter från och med 1 juli 2021 för nya verksamheter och där befintliga verksamheter
skulle kompletterat sin anmälan till 1 september. Miljöavdelningen gick ut med information till
frisörer, som är en ny yrkesgrupp inom anmälningsplikten, i form av utskick men även information
på hemsidan.
KARTBehovet av aktuellt och detaljeradt kartdata har varit och är stort från bland annat kommunens
planeringsverksamheter, men något mindre efterfrågan av nybyggnadskartor än tidigare år, vilket
troligen är en effekt av samhällssituationen med smittspridning.
Kart- och mätningsavdelningen har under perioden arbetat med nya metoder, bland annat
flygbildstolkning, för att samla in, förbättra och kvalitetssäkra kartdata.
-KART

Arbetet med digitalisering av bygglovsprocessen har påbörjats och första steget med en digital
ansökan ut mot allmänheten är så gott som klart. Möjligheten att själv via hemsidan kunna boka ett
första möte med en byggnadsinspektör påbörjades vid årsskiftet och har varit uppskattat.
Miljöavdelningens och byggavdelningens medverkan i kommunens Lots-funktion upplevs som
lyckad.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på
den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper.
Med tillitsbaserat ledarskap i fokus ska verksamheten utvecklas, nya möjligheter tas tillvara och nya
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel.

1.2 Förväntad utveckling
Det finns ett förslag från regeringen om att förlänga trängseltillsynen till och med januari 2022, hur
detta kommer att bli med tanke på lättnaderna i restriktioner som presenterats helt nyligen har
viförvaltningen ännu inte fått någon information om. Under hösten kommer SKR att komma med
förslag på ny taxe- och beräkningsmodell för livsmedelskontrollen.

KARTKart- och mätningsavdelningen arbetar för att komplettera med nya metoder för kartdatainsamling
under det närmsta året.
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Flera nya bestämmelser berörande införande av digital samhällsbyggnadsprocess medför arbete
med lagringsplatser för kartdata, nya programmoduler och datakodning för att framöver ha
smidigare datautbyte med lantmäteriet samt för att uppfylla lagrings- och leveransvillkor.
-KART
FörvaltningenVi förväntar osssig flera stora bygglov framöver vilket kan påverka
arbetsbelastningen. Boverket arbetar med en ny regelmodell som ska ersätta Boverkets byggregler
(BBR). Avsnitten i BBR kommer efter hand att upphävas när de ersätts av de nya författningarna.
Därmed kommer alltså BBR att fasas ut under de kommande åren. Detta, och uppskjuten utbildning
under pandemin, kommer innebära behov av utbildning på de områden som berörs av
förändringarna och innan dess kommer vi troligtvis förvaltningen att få möjlighet att yttra osssig
över remiss av förslaget.

2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en
attraktiv kommun
genom effektiv och
hållbar planering,
utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

Miljö- och
Målet bedöms inte
byggnämnden ser till att uppfyllas under året
kompletta
bygglovsansökningar får
beslut inom 10 veckor.

I Älmhults
KS,
kommun är det
MoB, TN
enkelt och effektivt
att få kontakt och
hjälp när du vill
starta företag eller
utveckla ditt
företag.

Företagsklimat enl. Svenskt
Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

I Älmhults
kommun ska du få
ett tydligt och
snabbt besked så
att du kan börja
bygga ditt hus
inom 6 mån.

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

Miljö- och
byggnämnden deltar i
kommunens arbete med
att införa servicecenter,
en väg in i kommunen,
stöd i olika frågor.
Miljö- och
byggnämnden deltar i
kommunens arbete med
att införa evenemangsoch företagslots som
förenklar och samordnar
företagens kontakter
med kommunen.
Införandet sker i
samband med starten av
servicecenter.
Miljö- och
byggnämnden ser till att
kompletta
bygglovsansökningar får
beslut inom 10 veckor.

MBN,
TN, KS
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I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index Nämnden ska titta på
(Kolada U00400)
möjligheten att få fram
Andel som får svar på e-post e-tjänster.
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

5(8)
Målet är uppfyllt

2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att fyra av de fem målen bedöms uppfyllas under året. Det
mål som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt. Älmhults kommuns
befolkningsökning är starkt beroende av företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år
2021 haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens näringsliv. Älmhult är en kommun med
stor inpendling av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på förändrade
arbetssätt där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning. Även om målet inte uppfylls
så bedömer nämnden att nämndens aktivitet kommer att uppfyllas.

3. Ekonomi – Prognos
3.1 Driftsredovisning -– Prognos
Nämnden beräknar hålla sin budget på helår.
Här ska en kort analys av prognosen göras. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till budget i balans
direkt om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens
beslut av delårsrapport. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta
budgetarbete 2022 samt utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämndens personalkostnader, vilket är

den största utgiftsposten, ligger betydligt under riktpunkten. Under året har det varit färre anställda
än planerat på flera områden men fram för allt på miljösidan. Under hösten kommer vikarier att
tillkomma på miljösidan.
Intäktssidan ser stabil ut både på bygg och mät och kart och här prognostiseras endast ett mindre
underskott. Intäkterna för miljö- och hälsoskydd är låga vilket framför allt beror det på de ökade
intäkterna som skulle komma beroende på personalsatsningen. Just nu är det svårt att göra en bra
bedömning över hur mycket intäkterna kommer att understiga budgeten men förhoppningen är att
minskningen av personalkostnaderna blir ungefär det samma. Vad gäller livsmedel så kom en ny
lagstiftning i mars som gäller från och med april. Ännu är det inte klarlagt vad detta kommer att
innebära för nämndens intäkter.
Inom miljö, hälsoskydd och avlopp har det anställts ny personal vilket inneburit både ett glapp i tid
när resurserna varit tillgängliga men också att tiden för upplärning påverkar hur mycket tillsyn
medarbetarna hunnit med. Det tar tid för de som lär upp och de som ska läras upp. Mer tid än
planerat har lagts på yttranden i remisser till bygg. På enskilda avlopp har det lagts ner mer tid än
planerat på att förbättra och ta fram nya rutiner, mallar och blanketter. Ingen inventeringstillsyn har
utförts p g a stort inflöde av ansökningar där många ansökningar behöver kompletteras. Blanketter
och information på hemsidan ses därför över löpande för att se hur de kan bli tydligare och på så vis
öka andelen kompletta ansökningar.
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Utbetalning av bostadsanpassningsbidragen ligger lågt men förvaltningen väntar på att betala ut ett
stort bidrag som beslutades under fjolåret. Fortsatt låga kostnader för utbildning.

Verksamhet (tkr)

Bokslut
Utfall
2020 2021-08

Budget
2021

Prognos
DR1
2021

Prognos
Avvikelse
DR2 budget/prognos
2021
DR2 2021

Nämnd och styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövn
Alkoholtillstånd
Insatser till personer med
funktionsneds.

153
2 126
1 256
-52

262
1 021
1 599

522
1 605
2 716

522
1 492
2 639
0

422
1 449
3 649

100
156
-933

1 612

916

2 372

2 370

2 372

0

Gemensam verksamhet

3 988

2 584

5 340

5 301

4 663

677

9 083

6 382

12 555

12 324

12 555

0

Summa
SCB 3 pos

Verksamhet (tkr)
130
215
220
225
230
263
315
610
832
920

Övrig politisk verksa
Fysisk och teknisk pl
Näringslivsfrämjande
Konsument- och ener
Turistverksamhet
Miljö, hälsa och hållb
Allmän kulturverksam
Arbetsmarknadsåtgär
Buss-, bil- och spårbu
Gemensamma kostna
Summa
Avvikelse
budget/pr
Budget Prognos
Prognos
ognos
2021 DR1 2021 DR2 2021 DR2 2021

Bokslut
2020

Utfall
2021-08

153

262

522

522

422

100

Fysisk och teknisk planering

2 126

1 021

1 605

1 492

1 749

-144

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövn

1 256

1 599

2 716

2 639

3 149

-433

2 372

0

Verksamhet (tkr)
Nämnd och styrelseverksamhet

Alkoholtillstånd

-52

0

Insatser till personer med funktionsneds.

1 612

916

2 372

2 370

Gemensam verksamhet

3 988

2 649

5 340

5 301

4 863

477

Summa

9 083

6 447

12 555

12 324

12 555

0

Under året har nämnden fått 231 tkr i ersättning för lönerevisionen av kommunfullmäktige.
2021 har hela kostnaden för nämnden belastat miljö- och byggnämnden. Under fjolåret belastade enbart
sammanträdesarvodena.

3.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
Här fyller nämnden in förklaringen till de väsentliga skillnaderna mellan prognosen i delårsrapport
1 och delårsrapport 2. Nämnden prognostiserar fortfarande ingen avvikelse på totalen.
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3.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Här fyller nämnden in de åtgärder som planeras vid en befarad budgetavvikelseNämnden
prognostiserar ingen avvikelse.

3.2 Investeringar - Prognos
Totalt prognostiseras ett överskott på 559 tkr av budgeten på 1509 tkr under året. Samtliga projekt
beräknas kosta mindre 2021 än budgeterat.
Inköp av drönare ska göras under hösten och det troliga är att den kommer att kosta cirka 200 tkr
vilket är 100 tkr mindre än budget. Även GIS-projektet beräknas bli 100 tkr billigare.
Programlösningen är inte helt bestämt och den slutliga kostnaden är avhängig hur mycket konsulttid
som behöver köpas in. Flygfotoprojektet är i princip klart men förvaltningen väntar på
slutfaktureringen. Digital bygglovshantering är pågående och IT-avdelningen är involverad.
Kommer med all sannolikhet inte att bli klart under året. Dessa fyra projekt ingår i
investeringsanslaget vilket innebär att eventuellt överskott förs med till nästa år om nämnden så vill.
Gäller dock bara om projektet inte är klart vilket innebär att budgeten inte kan användas till annat.
Nämndens budget för övrigt projektet ser inte ut att behövas under året. Kostnaden för inventarier
för nya medarbetare verkar också bli lägre än budgeterat. Detta då det råder brist på kontorsrum i
kommunhuset. Eventuellt överskott på dessa två projekt kommer nämnden inte att få behålla till
nästa år.
Här ska en kort analys av prognosen göras. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i
fortsatta budgetarbete 2022 samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Kommentera
avvikelser i löpande text under tabellen. Endast nedan tabell ska läggas in i mallen. Det detaljerade underlaget
(mallarna Bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och Bilaga 2 investeringsredovisning RAM) skickas med
som bilagor till delårsrapporten.
FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Prognos
DR2
2021

Avvikelse
budget/
prognos
2021

Ack
utfall tom
2021-08

850

0409

474

250

100

150

01 509

0950

5590

Utfall
2021-08

Investeringsanslag Netto

Budget
2021
1
273 259

Investeringsram

35

Netto

Summa

0308

Taxekollektivet
(tkr)

Utfall
2021-08

Budget
2021

Avvikelse
budget/
prognos
2021

Investeringsanslag Netto

0

Investeringsram

0

Summa

Netto
0

0

0

0
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Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021
Prognos
DR2
2021

Avvikelse
budget/
Total
Slutprognos
budget prognos
2021
1
1 460 460
0

Ack
utfall tom
2021-08

Total
budget

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
0

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
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Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1
investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

4. Arbetsmiljömål
Arbete med att öka medarbetarnas delaktighet sker fortlöpande tillsammans med övriga planerade
åtgärder.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Fokus det kommande
året

Öka medarbetarnas
delaktighet i
planeringsprocessen.

Bibehålla en fortsatt
låg sjuknivå.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Öka medarbetarnas
Ta fram ett årshjul
delaktighet i
för förvaltningen.
planeringsprocessen.

5. Bilagor
•
•

Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM

288

Särskilt beakta
jämställdhet/mångfald
vid rekrytering utan att
ge avkall på
kvalifikationer.

2021-09-23
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
I detta avsnitt presenteras verksamhetens väsentliga händelser under perioden januari-augusti 2021.
Ett nytt avtal kring skolskjutsar med en ny leverantör har börjat gälla. Förvaltningen har fått lägga
mycket tid på att hantera synpunkter och klagomål kring leveransen.
Samverkan för bästa skola avslutades i juni. Arbetet har lett fram till ett nytt sätt att arbete med ett mer
verksamhetsnära kvalitetsarbete, med större delaktighet från arbetslag och personal i verksamheterna.
Byggandet av Paradisskolan är i full gång och beräknas stå klar lagom till nästa läsår startar.
Införandet av ett nytt verksamhetssystem är i full gång. Systemet har dragits med en hel del initiala
problem och det har lett till frustration hos vår personal. Förvaltningen har inte godkänt leveransen av
systemet och det har accepterats av leverantören.
Ett intensivt arbete med att få bort kön till undervisningen i svenska för invandrare har inletts och redan
har kön till kvällsutbildningen försvunnit.
Diö skola har fått fyra nya klassrum, varav två används av förskolan. En försenad brandtrappa har
inneburit att endast klassrummen på bottenvåningen kan användas.

1.2 Förväntad utveckling
I detta avsnitt presenteras verksamhetens förväntade utveckling närmsta året.
Förvaltningen har inlett arbetet med en ny nulägesanalys, som ska lägga grunden till de kommande
årens förbättrings- och kvalitetsarbete. I och med implementeringen av det nya arbetssättet är
organisationen redo att arbeta intensivt med att förbättra resultaten.
Det nya verksamhetssystemet innebär bättre möjligheter för vårdnadshavare att hantera ärenden via
nätet och ger också nya möjligheter till resultatuppföljning, både på skolnivå och på förvaltningsnivå.
När systemet är fullt implementerat och fungerar tillfredsställande räknar vi med att det också ska
underlätta för vår personal.
Under hösten drar Linnéskolans tillbyggnad igång på allvar. Ett antal moduler är på plats inför
skolstarten, för att dels ersätta salar som rivs och också för att hantera ett ökat elevantal.
Beslut kring Haganässkolan kommer att tas. Elevökningen innebär att nuvarande lokaler inte kommer
att räcka till från och med 2024.

2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje
invånare ska bli
självförsörjande.

Alla barn och
elever i Älmhults
kommun har en
positiv
kunskapsutvecklin
g samt att alla är
behöriga till
yrkesprogram på
gymnasiet.

UN

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till
yrkesprogram gymnasiet

Älmhults kommun satsar Målet bedöms inte
på att utveckla det
uppfyllas under året
systematiska
kvalitetsarbetet.
Samverkan för bästa
skola – Skolverket,
Linnéuniversitetet
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I Älmhults
UN
kommun ska alla
barn i förskolan
och grundskolan få
sina val av skolor

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola
och skola.

Utbildningsförvaltningen Målet är uppfyllt
arbetar aktivt i
kommunens
lokalförsörjningsprocess

I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)
för att alla elever som
går ut gymnasiet får en
gymnasieexamen.

SN, UN

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på
förskolan för att ge varje
barn förutsättningar inför
kommande utbildning.
Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på
grundskolan för att alla
är behöriga att söka
gymnasiet.
Erbjuder en kommunal
vuxenutbildning av god
kvalitet - Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt
och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin
förmåga.

I Älmhults
kommun får du ett
stöd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och
där effekterna av
insatserna positivt
ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga.

I Älmhults
kommun arbetar vi
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov
Samhällsutvecklings- I Älmhults
process
kommun ökar
Syftet är att skapa en befolkningen med
attraktiv kommun
1% årligen.
genom effektiv och
Befolkningsökning
hållbar planering,
en sker i
utveckling och
kommunens olika
förvaltning av
delar.
infrastruktur.

SN, UN

Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)

SN, UN,
KoF, TN

Andel elever som uppger att Insatser för att främja
de har en bra studiero (enkät) ökad fysisk aktivitet.
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Delvis uppfyllt

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

Välj ett objekt.
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Utveckla arbete för att
stödja elever med
särskilda behov. Arbeta
enligt Barnens bästa
gäller i Kronoberg.

Lokalförsörjningsproces
s. Ge god information
om de möjligheter till
val inom förskola och
skola som finns

Delvis uppfyllt
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service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN
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Nöjd Medborgar-Index Fortsatt utveckling av e(Kolada U00400)
tjänster
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

Välj ett objekt.

Nedan redovisas indikatorer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde och de målvärden
utbildningsnämnden beslutat om. I parentes ovägt medel alla kommuner där sådan uppgift finns.
Resultatmål

Indikatorer

2019

2020

2021

Alla barn och
elever i Älmhults
kommun har en
positiv
kunskapsutvecklin
g samt att alla är
behöriga till
yrkesprogram på
gymnasiet.

Andel som klarat
nationella prov i åk 3,
%.

matematik 73
(62),
svenska/sva
76 (74)

Inga prov pga
pandemi.

Inga prov pga 75
pandemi.

Andel som klarat
nationella prov i åk 6,
%.

matematik
79,6, svenska
93,9 ,
engelska 86,5

Inga prov pga
pandemi.

Inga prov pga 75
pandemi.

Andel som klarat
nationella prov i åk 9,
%.

matematik 88,
svenska
~100*,
engelska 94,7

Inga prov pga
pandemi.

Inga prov pga 75
pandemi.

Andel godkända betyg
i åk 6, %.

66,7 (71,3)

68,8

prel 67,6

75

Andel godkända betyg
i åk 9, %.

73,7 (72,0)

66,9 (72,4)

prel 68,7

75

Andel behöriga till
yrkesprogram
gymnasiet, %

79,6 (81,4)

76,9 (83,4)

prel 81,9

85

Andel barn som får sitt
förstahandsval av
förskola och skola.

-

88 % av
eleverna som
började
förskoleklass
fick sitt första
val.

99 % av
eleverna som
började
förskoleklass
fick sitt första
val.

90 % får sitt
förstahandsval av
förskola.
90 % får sitt
förstahandsval av
förskoleklass
. 100 % får

I Älmhults
kommun ska alla
barn i förskolan
och grundskolan
få sina val av
skolor

Vid barnplacering
inför hösten
21 fick i stort
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sett alla de
sitt val av
som har
skola i åk 7.
önskat omplacering sitt
val.
Merparten av
nya sökande
fick också sitt
1: val, 89 %.
I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

Andel gymnasieelever
med examen inom 3 år
,%

64,6 (60,1)

49 (59,4)

65

Andel gymnasieelever
med examen inom 4 år,
%

70,8 (65,8)

70,8 (65,5)

75

I Älmhults
kommun får du ett
stöd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och
där effekterna av
insatserna positivt
ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga.

Andel elever som
upplever att de får den
hjälp de behöver ,
%(enkät)

åk 4-6: 84,4
,
åk7-9+gy:
78,2

åk 4-6: 85
åk7-åk 3 gy:
80

I Älmhults
kommun arbetar vi
hälsofrämjande
och förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Andel elever som
uppger att de har en bra
studiero , % (enkät)

åk 4-6; 68,3,
åk 7-9+gy:
73,2

åk 4-6: 70
åk7-åk 3 gy:
75

*Antalet elever är som inte klarat proven är 1-4 stycken.

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar att inte uppnås ska nämnd eller styrelse
omgående ta fram en åtgärdsplan för resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan
innebära att nämnd eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter för att nå resultatmålet.
På grund av pandemin har flertalet av de nationella proven ställts in. Trots pandemin har behörigheten till
gymnasiet ökat, även om målnivån ännu inte är nådd, Andelen godkända betyg i åk 6 och 9 når inte heller
målnivån vilket delvis kan förklaras av att elever p g a restriktioner haft lägre närvaro i skolan. Förändringen av
det systematiska kvalitetsarbetet bedöms att på sikt öka nämnda resultat. Grundskolorna har analyserat var brister
finns och arbetar med olika förändringar av undervisningen för att höja elevernas resultat. Exempel på metoder är
SKUA (språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt),STL (Skriva sig till lärande) och Kooperativt lärande. På
Linnéskolan har man satt in extra undervisning under senare delen av vårterminen i svenska, svenska som
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andraspråk, matematik och engelska. Insatsen bekostas av ”skolmiljarden”. Intensivundervisningen gav goda
resultat och innebar att 24 av 25 elever blev behöriga till gymnasiet. Grundskolan visar också på bättre resultat än
på flera år.
Gymnasieskolan visade svaga resultat. Det är troligt att distansundervisningen har påverkat måluppfyllelsen
negativt. En analys av resultaten har genomförts. Ett antal insatser för att höja måluppfyllelsen är initierade och
möjligheter till ytterligare stöd för elever planeras. Liksom på Linnéskolan kommer dessa åtgärder också att
bekostas av ”skolmiljarden”.
Vuxenutbildningen har haft stora bekymmer med lång kö till utbildning i svenska för invandrare. Nu är kön borta
till kvällsutbildningen, men också kön till den reguljära utbildningen har kunnat kortas ner, i enlighet med
utbildningsnämndens uppdrag i juni.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Här ska en kort analys av prognosen göras. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till budget i balans direkt om
prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av
delårsrapport. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i fortsatta budgetarbete 2022
samt utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

SCB
pos

3

Verksamhet (tkr)

100

Nämnd- styrelseverksamhet

400
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
475
476
478

Öppen förskola (familjecentralen)
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI)
Uppdragsutbildning

490

Ledning
Summa

Avvikelse
budget/
Budget Prognos
Prognos
prognos
2021 Dr1 2021 Dr2 2021
DR2
2021

Bokslut
2020

Utfall
2021-08

492

838

1 300

1 300

1 292

8

1 543
108 946
28 341
14 474
223 373
11 527
82 049
4 268
2 160
5 314
732
2 012
5 349
-178

843
76 141
23 220
10 208
171 352
7 675
54 392
2 768
1 976
2 283
468
-1 515
4 929
-319

1 422
114 163
35 752
15 362
243 474
13 279
89 336
3 369
2 210
4 824
808
2 120
3 183
0

1 392
111 518
37 505
15 333
244 314
10 652
85 520
5 283
3 128
4 124
981
1 709
5 363
120

1 422
113 786
36 088
14 614
255 069
11 946
87 916
3 908
3 513
3 193
783
-2 092
8 158
-281

0
377
-336
748
-11 595
1 333
1 420
-539
-1 303
1 631
25
4 212
-4 975
281

9 248

5 296

10 013

9 439

9 431

582

499 649

360 553

540 615

537 681

548 746

-8 131
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Utbildningsnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 8,1 mkr. Den största delen av detta utgörs av
ökade kostnader för skolskjuts i förhållande till budget med 6 mkr.
Prognosen för fritidshem ligger något över budet, 336 tkr. Intäkterna har sjunkit med 1,7 mkr beroende på
avgiftsfri månad i januari och att fler har valt att inte ha sina barn i fritidsverksamheten. Verksamheten har gjort
goda ansträngningar för att anpassa sig till omständigheterna.
Förskolan prognostiserar att använda hela sin budget däremot kommer det att bli ett överskott på 377 tkr
hänförligt till förvaltningens administration och elevhälsa.
Grundskolan prognostiserar ett underskott på 11,6 mkr. I detta belopp ligger även de ökade
skolskjutskostnaderna.
Förskoleklass beräknas bli 748 tkr billigare än budgeterat
Gymnasieskolan beräknas bli 2,1 mkr billigare än budgeterat.
Vuxenutbildningen 3,1 mkr dyrare än beräknat. Vuxenutbildningen har ytterligare statsbidrag för yrkesvux, men i
dagsläget finns ingen indikation hur stort detta bidrag blir och därför är det heller inte prognostiserat.
Öppen verksamhet, familjecentralen, beräknas visa ett nollresultat.
Även intäkterna i förskolan har minskat, bl a beroende på avgiftsfri månad. Intäkterna från avgifter beräknas
understiga budgeten med 350 tkr, vilket är en försämring mot föregående prognos. Antalet barn på friskolor
kommer att bli fler än budgeterat. Det kommer att kosta ungefär 1,2 mkr mer än budgeten.
Prognosen inkluderar att bägge modulerna på Norregårds förskola behålls till hösten. Ekonomin kommer
troligtvis inte att påverkas så mycket om den stängs eller inte.
För att nå ett nollresultat har förskolan beslutat att från varje enhet ska göra vad den kan och minska på
föbrukningsmaterial och icke beslutad fortbildning.
Antalet barn från andra kommuner har ökat vilket ger ett överskott gentemot budgeten.

2.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
Här fyller nämnden in förklaringen till de väsentliga skillnaderna mellan prognosen i delårsrapport 1 och
delårsrapport 2.
Det är en stor skillnad i prognosen mellan delårsrapport 1 och 2. Den största delen av denna skillnad beror på de
högre kostnaderna för det nya skolskjutsavtalet. Även Internationella skolan har en stor avvikelse mellan de två
prognoserna och har ökat sitt prognostiserade underskott med över 1,5 mkr

2.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Här fyller nämnden in de åtgärder som planeras vid en befarad budgetavvikelse
Förvaltningen föreslår att allmän återhållsamhet ska gälla under slutdelen av året. Med detta menas att
endast nödvändiga inköp görs och att man tar varje tillfälle att göra även mindre besparingar.
Förvaltningen ser även över möjligheten att påverka kostnaderna för skolskjutsavtalet.

2.2 Investeringar - Prognos
Här ska en kort analys av prognosen göras. Prognosen är till för att nämnden ska kunna använda materialet i
fortsatta budgetarbete 2022 samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Kommentera
avvikelser i löpande text under tabellen. Endast nedan tabell ska läggas in i mallen. Det detaljerade underlaget
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(mallarna Bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och Bilaga 2 investeringsredovisning RAM) skickas med
som bilagor till delårsrapporten.

PROJEKTEN UNDER 2021
Skattekollektivet
(tkr)

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Investerings anslag

Netto

1093

3463

2993

Avvikelse budget/
prognos 2021
470

Investerings ram

Netto

2294

4450

4398

52

3387

7913

7391

522

Utfall 2021-08

Budget 2021

Prognos DR2 2021

Summa

Ack utfall tom
2021-08
1391

Total budget

Slut-prognos

5601

3713

Avvikelse budget/
prognos 2021
1888

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2 investeringsredovisning RAM.

Avvikelsen beror på att IST inte har klarat av att leverera det nya verksamhetssystemet. Det innebär att de pengar
som ännu inte är förbrukade kommer att behövas under 2022.

3. Arbetsmiljömål
Här skriver nämnden något om uppföljning kring sina arbetsmiljömål för året och hur man arbetar med
dem.

Arbetsmiljö
Fokus det kommande
året

Handlingsplan/åtgärder

Arbetsmiljöutveckling

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Sjuktal

Levande diskussion om
Kompetensförsörjning, få
samverkansavtalet.
personal att stanna kvar.
Hur arbetar vi med
Arbeta för ett
arbetsmiljöfrågorna
Rekrytera.
hållbart arbetsliv.
utifrån det?
Fortsätta arbetet med
Titta över
Lyfta det på Apt,
kompetensförsörjningsplanen arbetsbelastningen/ samverkansgrupper,
utifrån HÖK 18.
arbetsmiljön
medarbetarsamtal.

Jämställdhet/mångfald
Fler män i våra
verksamheter.

Attraktiva löner och bra
villkor.

Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga företrädare kring arbete med hållbart arbetsliv. Plan för
kompetensförsörjning, i enlighet med HÖK 21 är påbörjad och ska vara klar i mars 2022.
Resultatet från enkäten vi gjorde tillsammans med HR och de fackliga organisationerna visar en del
områden som behöver utvecklas bl a finns behov av att förbättra samverkan på lägre nivå. En
utbildningsinsats krävs för våra chefer. Andra områden som lyfts är APT, arbetstid och arbetsbelastning.
Kan vi jobba mer att lyfta våra manliga medarbetare i media? Hur får fler manliga sökande till våra
verksamheter.
Vi har attraktiva löner. En jämförelse har gjorts med likvärdiga kommuner och den visar att Älmhult
ligger bra till när det gäller löneläget för lärare.
Enkät har genomförts med rektorerna och handlingsplaner har tagits fram. Det är viktigt att det arbetet
följs upp för att se att handlingsplanerna ger det utfall som önskas.
Skyddsrond kring Hot och våld – ska genomföras på alla ställen under hösten.
Alla nyanställningar inom kommunals område (tills vidare) är heltidsanställningar. Allt är inte klart och
ett antal konverteringar kommer att bli heltid. Det finns en del bekymmer att få till heltidstjänster och
det saknas ekonomiska medel för att tillsätta alla tjänster som heltid.
Sjuktalen är bättre än genomsnittet i kommunen,
Medarbetarundersökning kommer att genomföras under oktober månad
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4. Bilagor
Till delårsrapport 2 ska bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG, bilaga 2 investeringsredovisning
Ram och bilaga 3 exploateringsredovisning finnas med. Ytterligare bilagor kan dock biläggas om
nämnden så önskar. Taxekollektivet (VA) ska bilägga bilaga 4 Resultat- och balansräkning
•
•
•
•

Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
Bilaga 3 Exploateringsredovisning
Bilaga 4 Resultat- och balansräkning (endast taxekollektivet)
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1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje
invånare ska bli
självförsörjande.

Alla barn och
elever i Älmhults
kommun har en
positiv
kunskapsutvecklin
g samt att alla är
behöriga till
yrkesprogram på
gymnasiet.

UN

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till
yrkesprogram gymnasiet

Välj ett objekt.

I Älmhults
UN
kommun ska alla
barn i förskolan
och grundskolan få
sina val av skolor

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola
och skola.

Välj ett objekt.

I Älmhults
kommun ökar
andelen
självförsörjande
hushåll för varje år

SN, UN

Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år
Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Välj ett objekt.

I Älmhults
kommun får du ett
stöd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och
där effekterna av
insatserna positivt
ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga.

SN, UN

Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS (Kolada
U28532)
Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663)
Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst
ÄO (Kolada U21441)
Brukarbedömning SÄBO
(Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO
(Kolada U30453)
Andel elever som upplever
att de får den hjälp de
behöver (enkät)

Välj ett objekt.

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt
och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin
förmåga.

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Aktiviteter

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd
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I Älmhults
kommun skapar vi
förutsättningar för
ett rikt och varierat
fritids-och
kulturutbud och
mötesplatser.

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

Välj ett objekt.

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun är det
enkelt och effektivt
att få kontakt och
hjälp när du vill
starta företag eller
utveckla ditt
företag.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

I Älmhults
kommun ska du få
ett tydligt och
snabbt besked så
att du kan börja
bygga ditt hus
inom 6 mån.

MBN,
TN, KS

Handläggningstid från när
ansökan betraktas som
fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal
dagar (Kolada U00811)
Uppföljning lediga
villatomter per 2021-06-30.

I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

SCB befolkningsstatistik.

KS,
Företagsklimat enl. Svenskt
MoB, TN Näringsliv ranking (Kolada
U40402)
Företagsklimat enl ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag
ska öka
(nyföretagarcentrum)

Målet bedöms
uppfyllas under året

Projekt V Bökhult etapp
2 utbyggt.

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms
uppfyllas under året

1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Resultatmålet som kopplas till arbetet för ett hälsofrämjande och förebyggande och genom detta uppnå
ett minskat stödbehov främst inom utbildningsverksamheten bedöms uppnås till del under 2021genom
tillbyggnation av Diö skola. I övrigt bedöms målet uppnås under 2022 och 2023 med koppling till
Paradisskolans färdigställande och tillbyggnation av Linnéskolan.
Resultatmålet som kopplas till kommunens befolkningsökning bedöms uppfyllas under 2022 då nytt
atraktivt bostadsområde, Västra Bökhult E2, är färdigställt och med möjligheten att bebygga.
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Resultatmålet som kopplas till bostadsbyggande bedöms vara uppfyllt från och med 2021 då både
vattenverkets kapacitet är säkerställd och nya tomter, bland annat vid västra Bökhult, kan erbjudas till
tomtkön.

2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
Övergripande
Förvaltningens prognos efter de tre första månaderna pekar på en sammantagen negativ budgetavvikelse
om 4 700 tkr. Analysen av budgetavvikelsen visade på ett antal frågetecken som var behov av att utredas
vidare. Detta medförde att en förnyad rapport redovisades till nämnden efter maj månads resultat med en
förändrad prognos på -657 tkr i underskott. Till DR 2 har ytterligare arbetet genomförts i syfte att klarlägga
och åtgärda redovisningsmässiga frågetecken. Detta innebär att prognosen för DR2 pekar på ett
nollresultat vid årets slut. Dock kan nämnas att prognosen innehåller en viss osäkerhet då den
redovisningsmässiga genom lysningen identifierat flera behov av korrigeringar och ombokningar där det
i dagsläget är oklar hur detta kommer att påverka resultatet för åretsslut. Inriktningen är att återkomma
med en månadsrapport efter oktober månad i syfte att redovisas resultat och utfall av genomlysningen.
Sammantaget är förvaltningens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2021 mycket begränsade
med hänsyn till uppdraget och omfattning. Det innebär att det i nuläget saknas marginaler för att kunna
hantera eventuella oförutsedda händelser och extra utgifter.
Projekt- och planeringsverksamhet
Funktionen projekt och planering inrättades vid årsskiftet vilken tidigare var organiserad inom
gatuavdelningen. Med denna uppdelning har de ekonomiska ramarna fördelats mellan
produktionsavdelningen och projekt- och planeringsfunktionen vilket möjligen kan innebära att viss
justering av budgetfördelning kan behöva aktualiseras under året. Osäkerheten i prognosen är främst
kopplade till intäkter från torgverksamheten samt att verksamheten för enskilda vägar vilken förefaller
vara underbudgeterad med cirka 1 000 tkr.
Produktionsverksamheten
Året inledande innebar att snöröjning och halkbekämpning fick genomföras som en ”normal vinter”. Den
avsatta budgeten för snöröjning och halkbekämpning har därför förbrukats för 2021.
Upplaget av lagrad uppbruten asfalt måste minskas under året, en plan för detta har tagits fram. Resultatet
är att extra pengar från gatuverksamheten måste användas för detta syfte.
Planerat utbyte av hjullastare i enlighet med investeringsplan under 2021 har av TN senarelagts till 2022,
detta medför kostnadsdrivande reparationer vilka saknar en avsatt driftbudget. Detta kommer sannolikt
innebära att underhåll och service behöver omprioriteras vilket har kommer få negativa effekter för annan
utrustning i maskinparken.
Som en effekt av utförd delning av produktionsverksamhet och projekt- och planeringsfunktion kan det
få följden att viss justering av budgetfördelning kan behöva aktualiseras under året.
Fastighetsverksamhet
Resultatet för DR2 uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse,
fastighetsavdelningen inklusive lokalvårdens kommer att hålla budget.

bedömningen

är

att

Beträffande avfallshantering så kommer en uppföljning av utfallet genomföras för de åtta första
månaderna i syfte att verifiera att kostnaderna går mot avsatt budget. Fortsatt samordning och uppföljning
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krävs för att säkerställa att rätt antal avfallskärl töms och faktureras utifrån verksamhetens behov och
avtal.
Kostverksamheten
Vid inledningen av året hade kostverksamheten något lägre livsmedelskostnader i gymnasieskolans kök
som en effekt av distansundervisning på grund av pandemin. Kostverksamhetens prognos för året
indikerar totalt sett en väntad negativ budgetavvikelse avseende kostnader för råvaror och livsmedel på
omkring 1600 tkr. Detta på grund av en underfinansiering på omkring 2000 tkr till följd av en alltför snäv
livsmedelbudget i kostverksamheten som helhet där kompensation för de senare årens prisökningar på
livsmedel inte skett med ytterligare tillförda medel. I augusti 2021 aviserade upphandlade leverantörer
om nya prisökningar på framför allt stapelvaror som mejeriprodukter (mjölk, yoghurt, ost) till följd av
ökade ersättningar till mjölkbönder. Effekten av prisökningen för 2021 innebär en prognosticerad
kostnadsökning om cirka 200 tkr och full årseffekt av prishöjningen väntas uppgå till cirka 500 tkr för
kostverksamheten.
Kostverksamheten uppvisar också en fortsatt påverkan på ekonomiska utfallet till följd av pandemin.
Effekterna kopplas till intäktsbortfall i omsorgen eftersom Nicklagårdens restaurang är stängd, något lägre
intäkter för matdistribution, Socialnämndens minskning av boendeplatser på omsorgsboende under 2021
vilka bedöms kopplas till pandemins effekter. Detta medför att personalkostnader är förhöjda i förhållande
till att produktionsvolymerna som minskat i omsorgen. Prognosen visar att personalkostnaderna uppvisar
en negativ budgetavvikelse på omkring 500 tkr vid årets slut.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten uppvisar en litet negativ budgetavvikelse på cirka -100 tkr efter DR2 samt ca 400 tkr i
minskade intäkter under samma tid. Som en effekt av pandemin har Räddningstjänsten haft lägre
kostnader för vidareutbildning av räddningspersonal i beredskap men detta har påbörjat att starta igång
och det har genomförts en del vidareutbildning. På grund av pandemin finns det ett uppdämt behov av
grundutbildning för brandmän och befäl vilket har påbörjas under andra delen av året i syfte att uppfylla
den miniminivå som krävs kommer att fortsätta under 2022 och 2023. Även intäkter avseende
myndighetsutövning och externutbildning har påverkats av pandemin vilket beräknas fortgå under året.
Prognosen visar minskade intäkter om cirka 400tkr vid verksamhetsårets slut. Arbete pågår för att möta
ny lagstiftning vilket innebär att räddningstjänsten ska ingå i ett större område med systemledning för tre
län: Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Det nya systemet skall vara driftsatt 1 januari 2022 enligt tidplan
VA-verksamheten
Särskild rapport är upprättat för VA taxekollektivet, enligt bilaga 5.
Renhållningsverksamhet
Särskild rapport är upprättat för renhållningens taxekollektiv, enligt bilaga 6.
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2.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
Mellan DR1 och DR2 finns en skillnad som kan förklaras genom att vid DR1 konstaterades en
redovisningsmässig felaktighet kopplat till fastighetsverksamheten. Av dettas skäl genomfördes en
förnyad rapport efter majmånad som då gav en justerad prognos på -657 tkr. Ytterligare
redovisningsmässiga genomlysningar har genomförts samt en generell återhållsamhet vilket ger en
förnyad prognos mot ett noll resultat vid årets slut.
2.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Övergripande
Resultatet för delårsrapporten kommer att analyseras och förvaltningen återkommer med en
månadsrapport efter oktober månad.
Projekt- och planeringsverksamhet
Utgångspunkten är generell återhållsamhet för att balansera uteblivna intäkter från torgverksamheten.
Avseende enskilda vägar prioriteras endast de åtgärder som kan kopplas till trafiksäkerhetsåtgärder för att
hålla årets avsatta budget. En större intern utredning genomförs under 2021 i syfte att klarlägga de
förutsättningar verksamheten behöver för att upprätthålla vägstandard gällande riktlinjer för enskilda
vägar. Vidare ämnar även Trafikverket genomföra ny besiktning av broar i kommunen, även detta kopplat
till enskilda vägar. Bedömningen är det sannolikt är ett flertal akuta åtgärder som följd av Trafikverkets
besiktningar. Behovet av åtgärder kommer att innebära kostnader för kommunen motsvarande cirka 30 %
av totalkostnaderna som kommer att belasta 2022–2023
Produktionsverksamheten
Gatuverksamheten har gjort omfattande prioriteringar under året med målsättningen att klara en budget i
balans. Effekten av detta väntas bli ett ökat behov av synpunktshantering från medborgare samt en väntad
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ökning av akutåtgärder i verksamheten. Den nuvarande prognosen saknar marginaler för oförutsedda
händelser och akuta åtgärdsbehov.
Upplaget av lagrad uppbruten asfalt måste minskas enligt framtagen plan, detta kommer framöver att
generera större kapitaltjänstkostnader.
Även maskinverksamheten omfattas prioriteringar för att klara av såväl driftkostnader som ökande behov
av reparationer. Effekt av prioriteringarna är att planerat utbyte av vissa maskiner och större verktyg
uteblir samt att stora reparationer varit ofrånkomligt när planerat byte av hjullastare flyttats fram.
Fastighetsverksamhet
Stor osäkerhet upplevs i det resultat som redovisas i system detta medför svårighet att ge en prognos med
pression. Verksamheten kommer att tillsammans med ekonomienheten fortsätta genomlysningen av
budget och intäkter kopplat till internhyra för att hantera felaktigheter gentemot utbildningsförvaltningen
som påverkar resultatet.
Kostverksamheten
För att dämpa effekten något av underfinansiering av livsmedelsbudgeten implementeras en
standardiserad nationell mätmodell av matsvinn vid årsskiftet för att öka möjligheten att tillvarata
livsmedelsresurserna maximalt. Detta kommer på sikt att ge ekonomisk effekt men med hänsyn till
snävheten i tilldelad livsmedelsbudget kommer det inte kunna generera full effekt med budget i balans.
En utökad livsmedelsbudget skulle behöva aktualiseras.
Personalkostnader pareras aktivt i verksamheten genom en implementerad rutin och bemanningsmodell
för att minimera behovet av vikarier under sommarmånaderna och istället planera drift med ordinarie
personal. Detta har kraftigt minskat behovet av timvikarier vilket kapat onödiga personalkostnader jämfört
med tidigare år. Vidare sker flera pensionsavgångar varpå noggrann översyn av drift och
bemanningsbehov sker innan eventuell extern rekrytering sker. En omställning av de allra minsta
tillagningsköken till serveringskök skulle kunna bidra till bättre kontroll av livsmedelskostnader och bättre
tillvarata personalresurser om det kan aktualiseras.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten avser hålla budget.
VA-verksamheten
Särskild rapport är upprättat för VA taxekollektivet, enligt bilaga 5.
Renhållningsverksamhet
Särskild rapport är upprättat för renhållningens taxekollektiv, enligt bilaga 6.
2.2.1 Personalkostnader
Lönekostnaden är budgeten till 98 868 tkr för förvaltningens personal och utfallet är efter fram till
augustimånad 66 995 tkr vilket är 67% av budgeterade medel. Därtill avgår kostnader för lönebidrag och
tid i projekt med 4 031 tkr vilket innebär ett netto på 62 965 tkr vilket är 63% av budgeterade medel.
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2.2.2 Sjuktal

2.2 Investeringar – Prognos
Utfallet visar att pågående anslagsprojekt löper på enligt antagen plan och budget. Några exempel på
projekt som pågår är om- och tillbyggnation av vattenverket, nybyggnation av Paradisskolan, Norra
Ringvägen med anslutning mot väg 120, tillbyggnation av Diö skola, ny högstadieskola, ny tankbil till
räddningstjänsten.
Återkommande uppföljning och avstämning avseende större investeringsprojekt sker till nämndens
styrgrupp.
Utfallet visar att raminvesteringar löper på och genomförs enligt upprättade planer för åtgärder och
reinvesteringar. Några exempel på projekt under genomförande är VA-sanering, asfalt, utbyte av
toppbeläggning, reinvestering i fastighetsbeståndet, trafiksäkerhetsåtgärder.
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2.3 Exploateringar – Prognos
Avseende exploateringsverksamheten är tekniska nämnden utförare av de exploateringsprojekt som
beslutas av Kommunfullmäktige. Dessutom är tekniska nämnden också förvaltare av den allmänplatsmark
som färdigställs inom ramen för exploateringsverksamheten, vilket ställer krav på ekonomisk
kompensation vid beslut om genomförande. Detta har inte skett i den omfattning som Älmhult expanderat
vilket medfört underbudgetering av drift och kapitaltjänstkostnader för nämnden
Syftet med redovisningen är att återge den ekonomiska situationen av pågående exploateringsverksamhet.
Ett utvecklingsarbete vid kommunledningsförvaltningen avseende redovisning av exploateringar pågår
med målsättningen att uppnå bättre uppföljning samt transparens i projektens genomförande. Därav är
nedan underlaget inte komplett.
Utfallet i prognosen kan främst härledas till pågående utbyggnad av västra Bökhult, etapp 2. Etappen ska
enligt plan vara färdigställd i november 2021. Byggnationsstart av bostäder är planerad under 2022.
Färdigställandet av västar Bökhult är ytterligare ett nytt bostadsområde innebär driftkostnadsökningar för
tekniska nämnden vilka kommer att äskas och måste tillföras inom ramen för budget 2022 och framåt.
Tydligare princip och modell för kompensation för ökade driftkostnader vi exploatering av nya områden
bör utarbetas.
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3. Arbetsmiljömål
Utöver målområden nedan genomförs ett övergripande arbete med målsättningen att utveckla
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. I tillägg ska uppföljning ske för att säkerställa att samtliga
medarbetare ska ha en aktuell uppdragsbeskrivning för sin befattning och tjänst.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Rapportering av
Fokus det kommande året
tillbud och olyckor

Handlingsplan/åtgärder

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Uppföljning i
förvaltningens
ledningsgrupp och
återkoppling till
förvaltningens
samverkansgrupp

Jämställdhet/mångfald

Jämnare fördelning
mellan olika grupper
inom
verksamhetsområdena.

Minska
sjukfrånvaron

Årlig uppföljning

Uppföljning och
vid behov
genomföra analys
och åtgärder.

Begära in och
sammanställa årlig Kartlägga hinder och
uppföljning från
värderingar som står i
samtliga
vägen
verksamheter
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter har i hög grad varit påverkade av pandemisituationen.
Enhetscheferna har trots rådande läge med restriktioner och rekommendationer gjort ett strålande jobb
tillsammans med sin personal där de fått tänka om, göra nytt och anpassa verksamheten och de aktiviteter
som kunnat genomföras. I stort sett har det gått bra men det kan också konstateras ett visst
inkomstbortfall genom ett tapp på besökare och inställda arrangemang vilket i sin tur påverkat den
ekonomiska situationen.
Biblioteket har behållit sina öppettider men antalet besökare har sjunkit med 33 procent och antalet lån
med 7 procent. Biblioteket genomförde under sommaren många aktiviteter för barn och unga. Vidare har
ombyggnationen till Digidelcenter slutförts.
Kulturskolan har haft cirka 380 unika elever i ämneskurs och dessutom utökat med fler ämneskurser. Under
påsk- och sommarlovet har kulturskolan bedrivit gratis lovaktiviteter. Vidare har kulturskolan startat upp
ett samarbete med Musikkåren och fortsatt sitt samarbete med särskolan. Dessutom har Älmhults
kulturskola, genom Kulturskolerådet i Sverige, uppmärksammats för sitt arbete under pandemin.
Fritidsgården Fenix bedrev sin verksamhet till största del utomhus under våren. Ute i Bråthult fick
verksamheten stänga ner och med Freja gjordes ett försök med samutnyttjande av lokaler och resurser i
Blomhéhuset. Under sommaren genomfördes flera sommaraktiviteter som till exempel läger, kanothajk,
fisketävling, bad- och grillkvällar.
För allmänkulturen har all slags planering av vårens kulturverksamhet varit försvårad och på grund av
rådande restriktioner fick Älmhults stadsfestival ställas in. Utvecklingsarbetet för ett starkare kulturutbud i
syfte att stärka kommunens attraktivitet för boende i kommunen har dock fortsatt och fokus låg på bland
annat på evenemang, bild och form samt muntligt berättande. Parallellt pågick ett arbete för att öka barn
och ungas möjligheter att ta del av och skapa kultur.
Haganäsbadet har under hela våren och sommaren tvingats hålla stängt för allmänheten. Simundervisningen inom ramen för grundskolans kursplaner för idrott och hälsa har dock kunnat fortsätta.
Sommarsimskolan fick tyvärr också ställas in. Fritidsavdelningen har i övrigt gjort en del investeringar och
satsat på att upprusta kommunens fritidsområde. Bland annat kom landshövdingen på besök en dag i juni
för att belysa friluftslivets år.
I samband med beviljande av äskade medel från Socialstyrelsen gällande avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter fick kultur- och fritidsverksamheterna en möjlighet att under sommaren stärka sina positioner
och ge barn och unga i kommunen flera nya aktiviteter.

1.2 Förväntad utveckling
På grund av minskade intäkter, högre digitala utgifter och till viss del minskad budgetram har inte
biblioteket möjlighet att ha full verksamhet på huvudbiblioteket och filialbiblioteken framöver.
Biblioteket behöver också en fortsatt upprustning av lokaler, utrustning, studieplatser och teknik.
Arbetet med en ny biblioteksplan inleds under hösten.
För Kulturskolans del drar hösten igång mer normalt än på länge. Det blir fysisk undervisning igen men
kulturskolan kommer också att erbjuda vissa digitala kurser. Elevantalet ökar på kulturskolan och nya kurser
som körsång, foto och slöjd kommer att erbjudas i höst. Lägerverksamhet, till-sammans med KulturVerkstan
i Tingsryd kommer att utvecklas och det blir en digital adventskalender även detta år.
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För fritidsgårdarna kommer ett stort fokus att ligga på att skapa och bygga relationer till ungdomarna samt
att presentera fritidsgårdarna genom att personalen besöker skolorna i kommunen. Det finns ett stort
behov at utveckla fritidsgården Freja, som en del och samordning av verksamheterna i Blomhéhuset, där det
för detta ändamål krävs en lokalutredning. Samarbetet med fältarbetarna förstärks och utvecklas som en
del i säkerhetsarbetet i kommunen.
Allmänkulturen fortsätter fokusera på att hantera pandemins effekter på det lokala kulturlivet jämte nytt
fokus på att underlätta återstart av kulturverksamheter och vidareutveckla samarbeten. Utifrån kommunens
vision och nämndens resultatmål fortsätter framtagandet av en kulturpolicy för Älmhults kommun och
policy och riktlinjer för kommunens arbete med offentlig konst som sedan beslutas politiskt.
Haganäsbadet måste framöver ändra organisationen då det efter ombyggnationen ställts högre krav på
städningen av simhallen. För detta krävs det mer personal om verksamheten ska kunna erbjuda samma
öppettider för allmänheten och för att öka simkunnigheten för bland annat de årskullar med barn, som inte
fått den traditionella simundervisningen på grund av inställd sommarsimskola under två år, samt för att
eleverna ska klara sina betyg i idrott och hälsa
Fritidsavdelningen fortsätter arbeta med avtals- och bidragsutredningen enligt uppgift från kultur- och
fritidsnämnden. En investering på Älmekulla, B-planen, är i största behov då ÄIF´s representationslag (damer
och herrar) med största sannolikhet är på väg upp i seriesystemet. Vidare fortsätter satsningen på
friluftsområde i Älmhults kommun.

2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt
och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin
förmåga.

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är att skapa en
attraktiv kommun
genom effektiv och
hållbar planering,
utveckling och
förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults
kommun skapar vi
förutsättningar för
ett rikt och varierat
fritids-och
kulturutbud och
mötesplatser.

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Öppettider och program Målet bedöms
för särskilda målgrupper. uppfyllas under året
Öka nyttjandetiden i
idrotts- och
gymnastikhallar.
Nyttjandegraden av
simhallen ska öka.
Antalet besökare ska
öka.
Identifiera idrottshallar
som kan användas på
dagtid, då de inte
används för
skolverksamheten. Ta
fram någon form av
övergripande
utvärderingsmodell.

I Älmhults
kommun ökar

KS, UN,
SN, TN,

SCB befolkningsstatistik.
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Föreningsstöd och
service.
Aktivt ansöka om extern
finansiering och
samprojekt med andra
kommuner och aktörer.
Planera för mötesplatser
inom ramen för nya och
gamla områden.
Arbeta fram gemensam
definition av
mötesplatser.
Fler kulturarrangemang.

Resultatuppföljning

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms inte
uppfyllas under året
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befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

MBN,
KFN

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)
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Ta fram en aktivitetsoch fritidskalender
(pamflett) för att lyfta
fram och tydliggöra
intressanta platser i
Älmhults kommun.
Utveckla e-tjänster för
bokning och
bidragsansökan.

Målet bedöms
uppfyllas under året

2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att tre av de fyra målen bedöms uppfyllas under året. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt. Älmhults kommuns
befolkningsökning är starkt beroende av företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021
haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens näringsliv och fritids- och kulturutbud. Älmhult är
en kommun med stor inpendling av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på
förändrade arbetssätt där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning. Kultur- och
fritidsnämnden fortsätter arbeta för att skapa en attraktiv bostadsort genom ett attraktivt fritids- och
kulturutbud.

3. Ekonomi – Prognos
3.1 Driftsredovisning - Prognos
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Främst är det inställda aktiviteter och därmed lägre
behov av personal på grund av pandemin som gör att det ser positivt ut trots minskade intäkter på närmare 1
mkr. Simhallen står för mer än hälften av intäktsminskningen då de hållit stängt för allmänheten fram till
augusti. Flera verksamheter har fått ändra sina öppettider, haft verksamhet digitalt eller begränsat antalet
besökare alternativt helt stängt för allmänheten.
Avvikelse
Prognos budget/pro
Budget Prognos
DR2 gnos DR2
2021 DR1 2021
2021
2021

Bokslut
2020

Utfall
2021-08

Nämnd- och styrelseverksamhet

189

269

443

443

413

30

Stöd till studieorganisationer

710

433

680

680

612

68

Verksamhet (tkr)

Allmän kulturverksamhet, övrigt

2 448

992

2 153

2 124

2 032

121

Bibliotek

9 049

5 745

8 980

9 075

8 980

0

Kulturskola

4 168

2 190

4 296

4 216

4 296

0

Allmän fritidsverksamhet

2 699

1 023

2 040

2 040

2 040

0

Idrotts- och fritidsanläggningar

14 264

10 644

16 563

17 055

17 114

-551

Fritidsgårdar

3 267

1 863

3 545

3 506

3 345

200

Gemensam verksamhet

2 554

1 932

3 004

2 642

2 872

132

39 348

25 091

41 704

41 781

41 704

0

Summa
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Under året har nämnden fått 654 tkr i ersättning för lönerevisionen av kommunfullmäktige.
2021 har hela kostnaden för nämnden belastat kultur- och fritidsnämnden. Under fjolåret belastade enbart
sammanträdesarvodena.

3.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
I delårsrapport 1 prognostiserades ett underskott på 379 tkr. Förändringen beror till största del på att
personalkostnaderna, men även vissa övriga kostnader, för flera verksamheter har blivit lägre p g a pandemin.
Biblioteket har haft en noggrann genomgång av ekonomin som mynnat ut i en förhoppning om ett nollresultat.
Det kommer att bli färre aktiviteter riktade utåt till medborgarna än vad fram för allt kulturverksamheten
tänkte i våras.

3.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Ingen negativ budgetavvikelse prognostiseras.

3.2 Investeringar - Prognos
Under året kommer budgeten för projekten bevattning Älmekulla, nytt underlag ridhus samt utegym inte att
användas. Älmekulla blev klart under fjolåret. Ridklubben önskar nya boxar i stället för nytt underlag, ett
önskemål som troligtvis kan tillgodoses via nämndens ospecificerade investeringsbudget. Då utredningen
gällande utegym inte är klar förväntas inga kostnader uppstå för detta under året. I prognosen ingår att 814 tkr
som ännu ej är specificerade ska användas. Dessutom ska 250 tkr till friluftslivets år, 100 tkr till citat och 120
tkr för en mobil hörslinga användas.

FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)
Investeringsanslag Netto
Investeringsram
Summa

Netto

Avvikelse
budget/
Ack
prognos utfall tom
2021 2021-08

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
DR2
2021

0

1 625

220

1 405

436

1 500

1 500

0

436

3 125

1 720

1 405

135

Total
budget
1 760

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
1 620

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.
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4. Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särksilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.

Kultur- och fritidsverksamheterna följer handlingsplanen och genomför åtgärder så att chefer och
medarbetare aktivt deltar i planering och planeringsprocessen för enheternas och nämndens
arbetsmiljömål. Bland annat har alla enheter svarat på de enkäter som lämnats ut och utifrån dem
har enheterna/verksamheterna gjort handlingsplaner.
Det har också skapats en verksamhetsövergripande samverkansgrupp (VÖS) med representanter
från berörda fackförbund. VÖS har möte en gång per månad inför kultur- och fritidsnämndens
sammanträde.
Sjuktalet för april-augusti är i skrivande stund inte klart men följs upp på nästa VÖS i oktober
månad.
Likaså har förvaltningen, kultur- och fritidsverksamheterna, ännu inte tagit fram ett gemensamt
årshjul för arbetssätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock följer kultur- och
fritidsverksamheterna det årshjul som är framtaget av HR-avdelningen i kommunen.
Verksamheterna/enheterna beaktar alltid en jämställdhet och mångfald vid eventuella rekryteringar
som behöver göras. Kultur- och fritidsverksamheterna följer också kommunens jämställdhets- och
mångfaldspolicy som kommunen har tagit fram.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på
den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper.
Med tillitsbaserat ledarskap i fokus ska verksamheten utvecklas, ta vara på nya möjligheter och nya
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel.

5. Bilagor
•
•
•
•

Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
Bilaga 3 Sammanfattning biblioteksstatistik halvår
Bilaga 4 Prognos efter augusti 2021 Kultur- och fritidsnämnd, inkl sammanställning av
utbetalade bidrag och mottagna statsbidrag samt analys av ekonomin
• Bilaga 5 Verksamheternas detaljerade texter
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Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 199 Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2, 2021-08-31

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-10-12, § 138
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
• Finansiell rapport - per 31 augusti 2021

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-10-12

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138 Finansiell rapport Delårsrapport 2 år 2021 Kommunövergripande Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2, 2021-08-31

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
• Finansiell rapport - per 31 augusti 2021

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om finansiell rapport
Delårsrapport 2 år 2021 - Kommunövergripande
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2021/139

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och
rapporteras till kommunfullmäktige.
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2, 2021-08-31

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
• Finansiell rapport - per 31 augusti 2021

Ärendeberedning
Föreligger finansiell rapport per delårsrapport 2, 2021-08-31.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och
lägga den till handlingarna.

Caroline Biltmo

Susann Pettersson

Redovisningscontroller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen

Rapport

Finansiell rapport per 31 augusti 2021
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Bakgrund
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda
dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till
kommunfullmäktige. Detta ska göras i samband med delårsrapport 1,
delårsrapport 2 och årsredovisningen.
Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning
räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag.
I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående
rapport är gjord per 31 mars 2021.

Aktuell likviditetssituation
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha
likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar.
Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget 55 miljoner
kronor. Kommunens likviditet uppgår per 2021-08-31 uppgår till 67,9 miljoner
kronor (152,2 mnkr) exklusive en kredit på 55 miljoner kronor. Beviljad
koncernkredit uppgår till 80 miljoner kronor.

Skuldportföljen per 2021-08-31
Skuldportföljen uppgår per 31 aug till 1 260 miljoner kronor (1 260 mnkr).
Under perioden januari till och med augusti har två lån omsatts till nya lån, ett
om 50 miljoner kronor samt ett om 70 miljoner kronor. Utöver det har det även,
under perioden, tagits ett nytt lån om 100 miljoner kronor. För att möta
likviditetsbehovet kommer ett nytt lån om 100 miljoner kronor tas under
september och under oktober kommer ett av lånen om 150 miljoner kronor att
omsättas till ett nytt. Kommunen har inte per 31 augusti nyttjat hela den, av
kommunfullmäktige beslutade, upplåningsreserven om 1 549 miljoner kronor.

Kapitalbindning
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till
2,69 år (3,11 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 32,14% (23,81%).

Räntebindning
Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till
2,69 år (3,11 år).

Genomsnittlig räntesats
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,47 % (0,47 %).
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Derivat
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen.

Kommunens borgensåtaganden
Totalt har Älmhults kommun fattat beslut om en nivå på borgensåtagande om
817,8 miljoner kronor, varav 813 miljoner kronor är till kommunens helägda
dotterbolag. Utnyttjat borgensåtagande uppgår till 631,8 miljoner kronor.

Företag

Belopp i tkr

Älmhultsbostäder AB

Utnyttjad borgen i tkr
700 000

540 000

Älmhults Näringsfastigheter AB

45 000

20 000

ElmNet AB

65 000

65 000

Älmhults Terminal AB

3 000

2 300

Friskis & Svettis

4 533

4 533

9

9

817 542

631 842

Statliga lån till egna hem
Totalt

Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
Finanspolicyn är antagen i januari 2019. Under 2019, 2020 och 2021 har det
arbetats med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelsen per 31
augusti 2021 som finns är att kommunen ligger något högt på lån för
räntebindningen mellan 5 - 7 år. Däremot har arbetet med att komma inom
gränsvärdet för räntebindningen mellan 1 - 3 år nu gett resultat vilket gör att
kommunen nu är inom det gränsvärdet. Arbetet med att komma inom
gränsvärdena för samtliga värden fortsätter löpande.
Värde

Gränsvärden

2021-08-31

2021-03-31

0,00 - 50,00

0,00 %

23,81%

Räntebinding <1år

20,00 - 40,00

32,14 %

23,81%

Räntebinding 1år-3år

10,00 - 30,00

23,41 %

31,75%

Räntebinding 3år-5år

10,00 - 30,00

15,87 %

15,87%

Räntebinding 5år-7år

10,00 - 25,00

28,57 %

24,60%

Räntebinding 7år-10år

0,00 - 20,00

0,00 %

3,97%

Högst 50 procent av den totala under en
enskild 12-månaders period.
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Kommunstyrelsen

§ 206 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022
Ärendenummer KS 2021/67

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2022:
Socialdemokraterna
220 000 kronor
Centerpartiet
170 200 kronor
Liberalerna
54 100 kronor
Kristdemokraterna
54 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
37 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 153 600 kronor
Sverigedemokraterna
87 300 kronor
Vänsterpartiet
54 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2021-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2022.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2022:
Socialdemokraterna
35 355 kronor
Centerpartiet
26 516 kronor
Liberalerna
5 892 kronor
Kristdemokraterna
5 892 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 946 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 570 kronor
Sverigedemokraterna
11 785 kronor
Vänsterpartiet
5 892 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2020 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2022, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2021.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 951 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 586 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 946 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 132
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2022 daterad 2021-09-29
• Redovisning av partistöd 2020 från:
o Centerpartiet inkom 2021-04-08
o Kristdemokraterna inkom 2021-06-09
o Vänsterpartiet inkom 2021-06-21
o Socialdemokraterna inkom 2021-06-22
o Moderaterna inkom 2021-06-22
o Miljöpartiet inkom 2021-06-29
o Sverigedemokraterna inkom 2021-05-31
o Liberalerna inkom 2021-06-30
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i fullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022
Ärendenummer KS 2021/67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2022:
Socialdemokraterna
220 000 kronor
Centerpartiet
170 200 kronor
Liberalerna
54 100 kronor
Kristdemokraterna
54 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
37 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 153 600 kronor
Sverigedemokraterna
87 300 kronor
Vänsterpartiet
54 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2021-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2022.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2022:
Socialdemokraterna
35 355 kronor
Centerpartiet
26 516 kronor
Liberalerna
5 892 kronor
Kristdemokraterna
5 892 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 946 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 570 kronor
Sverigedemokraterna
11 785 kronor
Vänsterpartiet
5 892 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Jäv

Reservation

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2020 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2022, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2021.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 951 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 586 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 946 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2022 daterad 2021-09-29
• Redovisning av partistöd 2020 från:
o Centerpartiet inkom 2021-04-08
o Kristdemokraterna inkom 2021-06-09
o Vänsterpartiet inkom 2021-06-21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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o Socialdemokraterna inkom 2021-06-22
o Moderaterna inkom 2021-06-22
o Miljöpartiet inkom 2021-06-29
o Sverigedemokraterna inkom 2021-05-31
o Liberalerna inkom 2021-06-30

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

Protokollsanteckning
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i fullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om utbetalning av kommunalt
partistöd 2022
Ärendenummer KS 2021/67

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2020 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2022, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2021.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 951 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 586 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 946 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2022 daterad 2021-09-29
• Redovisning av partistöd 2020 från:
o Centerpartiet inkom 2021-04-08
o Kristdemokraterna inkom 2021-06-09
o Vänsterpartiet inkom 2021-06-21
o Socialdemokraterna inkom 2021-06-22
o Moderaterna inkom 2021-06-22
o Miljöpartiet inkom 2021-06-29
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o Sverigedemokraterna inkom 2021-05-31
o Liberalerna inkom 2021-06-30

Ärendeberedning
Kommunledningsförvaltningen har utifrån reglementet räknat ut partistöd och
utbildningsstöd 2022 för samtliga partier i fullmäktige (inkomstbasbeloppet för
2021 används):
Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Mandat Grundstöd Utbildningsstöd*
12
20 951 kr
35 355 kr
9
20 951 kr
26 516 kr
2
20 951 kr
5 892 kr
2
20 951 kr
5 892 kr
1
20 951 kr
2 946 kr
8
20 951 kr
23570 kr
4
20 951 kr
11 785 kr
2
20 951 kr
5 892 kr

Grundstöd (2018)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)
Inkomstbasbelopp 2018
Inkomstbasbelopp 2021**
Indexjustering 2018 till 2021

19200
2700
15200
62500
68200
1,0912

Mandatstöd Totalt partistöd Att utbetala
199 035 kr
255 341 kr
220 000 kr
149 276 kr
196 743 kr
170 200 kr
33 172 kr
60 015 kr
54 100 kr
33 172 kr
60 015 kr
54 100 kr
16 586 kr
40 483 kr
37 500 kr
132 690 kr
177 211 kr
153 600 kr
66 345 kr
99 081 kr
87 300 kr
33 172 kr
60 015 kr
54 100 kr
Summa:
830 900 kr

kr
kr
kr
kr
kr

*Utbildningsstöd betalas inte ut i förskott.
**Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2021-faststallt/

Redovisningen innehåller för varje parti en granskningsrapport, vilken intygar
att partistödet använts i enlighet med bestämmelserna i kommunens reglemente
och i kommunallagen 4 kap. 29 §:
”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.”
Alla partier har lämnat in redovisningen i tid utifrån kommunallagens
bestämmelser.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att innehållet i det som lämnats in
uppfyller lagens och reglementets minimikrav på redovisning.
Fullmäktige har att ta ställning till utbetalning av partistödet, med beaktande av
gällande bestämmelser. Enligt överenskommelse lämnar förvaltningen inget
förslag till beslut, men visar nedan hur beslutet kan formuleras.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2022:
Socialdemokraterna
220 000 kronor
Centerpartiet
170 200 kronor
Liberalerna
54 100 kronor
Kristdemokraterna
54 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
37 500 kronor
Moderata Samlingspartiet 153 600 kronor
Sverigedemokraterna
87 300 kronor
Vänsterpartiet
54 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2021-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2022.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2022:
Socialdemokraterna
35 355 kronor
Centerpartiet
26 516 kronor
Liberalerna
5 892 kronor
Kristdemokraterna
5 892 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 946 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 570 kronor
Sverigedemokraterna
11 785 kronor
Vänsterpartiet
5 892 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i fullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Grundstöd (2018)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)
Inkomstbasbelopp 2018
Inkomstbasbelopp 2019
Inkomstbasbelopp 2020
Inkomstbasbelopp 2021**
Indexjustering 2020 till 2021

Mandat
12
9
2
2
1
8
4
2

19200
2700
15200
62500
64400
66800
68200
1,020958

Grundstöd
20 522
20 522
20 522
20 522
20 522
20 522
20 522
20 522

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Utbildningsstöd*
34 630
25 973
5 772
5 772
2 886
23 087
11 543
5 772

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Mandatstöd
194 955
146 217
32 492
32 492
16 246
129 970
64 985
32 492

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Totalt partistöd
250 107
192 712
58 786
58 786
39 654
173 579
97 050
58 786
Summa:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Att utbetala
215 500
166 800
53 100
53 100
36 800
150 500
85 600
53 100
814 500

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Att utbetala
219 986
170 227
54 124
54 124
37 537
153 641
87 296
54 124
831 058

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

*Utbildningsstöd betalas inte ut i förskott.
**Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2021-faststallt/

Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Grundstöd (2018)
Grundstöd (2019)
Grundstöd (2020)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)
Inkomstbasbelopp 2018
Inkomstbasbelopp 2019
Inkomstbasbelopp 2020
Inkomstbasbelopp 2021
Indexjustering 2020 till 2021
Indexjustering 2018 till 2021

Mandat
12
9
2
2
1
8
4
2

19200
19784
20522
2700
15200
62500
64400
66800
68200
1,020958
1,0912

*Utbildningsstöd betalas unte ut i förskott.
antal ledamöter x utbildningsstöd per mandat

Grundstöd
20 951
20 951
20 951
20 951
20 951
20 951
20 951
20 951

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Utbildningsstöd*
35 355
26516,16
5892,48
5892,48
2946,24
23569,92
11784,96
5892,48

Grundstöd (2021)

S

32400

335

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Mandatstöd
199 035
149276,16
33172,48
33172,48
16586,24
132689,92
66344,96
33172,48

20951

182400

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Totalt partistöd
255 341
196 743
60 016
60 016
40 484
177 211
99 081
60 016

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

220 000
170 200
54 100
54 100
37 500
153 600
87 300
54 100

antal ledamöter x mandatstöd per mandat

C
L
KD
MP
M
SD
V

24300
5400
5400
2700
21600
10800
5400
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136800
30400
30400
15200
121600
60800
30400

Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Grundstöd (2018)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)
Inkomstbasbelopp 2018
Inkomstbasbelopp 2021**
Indexjustering 2018 till 2021

Mandat
12
9
2
2
1
8
4
2

19200
2700
15200
62500
68200
1,0912

Grundstöd
Utbildningsstöd* Mandatstöd
Totalt partistöd
20 951 kr
35 355 kr
199 035 kr
255 341 kr
20 951 kr
26 516 kr
149 276 kr
196 743 kr
20 951 kr
5 892 kr
33 172 kr
60 015 kr
20 951 kr
5 892 kr
33 172 kr
60 015 kr
20 951 kr
2 946 kr
16 586 kr
40 483 kr
20 951 kr
23570 kr
132 690 kr
177 211 kr
20 951 kr
11 785 kr
66 345 kr
99 081 kr
20 951 kr
5 892 kr
33 172 kr
60 015 kr
Summa:
kr
kr
kr
kr
kr

*Utbildningsstöd betalas inte ut i förskott.
**Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2021-faststallt/
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Att utbetala
220 000 kr
170 200 kr
54 100 kr
54 100 kr
37 500 kr
153 600 kr
87 300 kr
54 100 kr
830 900 kr
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Sidnummer, beslut 1(5)

Kommunstyrelsen

§ 221 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren
2023-2024
Ärendenummer KS 2021/55

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar följande:
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och
avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 1.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa digitaliseringsplan för år
2021- 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 2.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 20222032 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 3.
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år
2022, och plan för år 2022 - 2033 enligt framlagt förslag från C, M och KD,
se bilaga 4.
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år
2022 samt mark- och exploateringsplan för år 2022-2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD, se bilaga 5.
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 549
miljoner kronor till 1 731 miljoner kronor.
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2022 med
plan 2023 - 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer
till nämnderna för år 2022 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

9. Att föreslå kommunfullmäktige att uppföljning av resultatmål istället för
dagens två alternativ sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej
uppfyllt.
10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86
kronor för år 2022.
11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,0 % för år 2022.
12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt
förslag från C, M och KD.
13. Att föreslå kommunfullmäktige ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se
över nya former för demokratidialog.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen:
14. Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.
15. Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta
lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i
kommunen.
16. Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom
Yrkeshögskolan.
17. Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även
högstadiet.
18. Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring
modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under
2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

19. Att särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en
stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.
20. Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.
21. Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.
22. Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta
tillvara personalens idéer och förslag.
23. Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens
långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller låneskuld,
amortering, soliditet och resultat.
24. Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en
kostnadskompensation, inför budget 2023.
25. Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.
26. Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och
exploateringsbudgeten.
27. Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas framtid
samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar.
28. Att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till
Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1-28

Sammanfattning av ärendet
Föreligger Budget 2022 med plan 2023 – 2024 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 148
• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas skrivelse om förslag till
Budget 2022, plan 2023 - 2024
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Budget 2022
med plan 2023-2024
• Socialdemokraternas budget för Älmhults kommun 2022
• Socialdemokraternas drifts- och exploateringsbudget 2022

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
Socialdemokraternas budget, med drifts- och exploateringsbudget, för Älmhults
kommun 2022.
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande.
Thomas Harrysson (C), Gun-Britt Cedergren (KD), Sonja Emilsson (M) och
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärd
Ordförande redogör följande:
•
•

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande.

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Thomas Harrysson (C)

Ja

Sonja Emilsson (M)

Ja

Soili Lång-Söderberg (M)

Ja

Nej

Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)

Avstod

Avstod
Ja

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Eva Ballovarre (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Lars Ingvert (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Börje Tranvik (-)

Avstod

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Resultat

5st Ja-röster

4st Nej-röster

2st avstod

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148 Fastställande av budget och
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren
2023-2024
Ärendenummer KS 2021/55

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens beslutar följande:
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och
avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 1.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa digitaliseringsplan för år
2021- 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 2.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 20222032 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 3.
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år
2022, och plan för år 2022 - 2033 enligt framlagt förslag från C, M och KD,
se bilaga 4.
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år
2022 samt mark- och exploateringsplan för år 2022-2032 enligt framlagt
förslag från C, M och KD, se bilaga 5.
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 549
miljoner kronor till 1 731 miljoner kronor.
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2022 med
plan 2023 - 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer
till nämnderna för år 2022 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

9. Att föreslå kommunfullmäktige att uppföljning av resultatmål istället för
dagens två alternativ sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej
uppfyllt.
10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86
kronor för år 2022.
11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,0 % för år 2022.
12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt
förslag från C, M och KD.
13. Att föreslå kommunfullmäktige ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se
över nya former för demokratidialog.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen:
14. Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.
15. Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta
lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i
kommunen.
16. Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom
Yrkeshögskolan.
17. Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även
högstadiet.
18. Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring
modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under
2022.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

19. Att särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en
stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.
20. Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.
21. Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.
22. Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta
tillvara personalens idéer och förslag.
23. Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens
långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller låneskuld,
amortering, soliditet och resultat.
24. Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en
kostnadskompensation, inför budget 2023.
25. Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.
26. Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och
exploateringsbudgeten.
27. Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas framtid
samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar.
28. Att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till
Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1-28

Deltar ej i beslut
Eva Ballovarre (S)
Stefan Jönsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger Budget 2022 med plan 2023 – 2024 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas skrivelse om förslag till
Budget 2022, plan 2023 - 2024
• Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till Budget 2022
med plan 2023-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i
enlighet med Centerpartiet, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till
Budget 2022 med plan 2023–2024.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsens sammanträde.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Samtliga nämnder

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Centerpartiet, Moderaternas och
Kristdemokraternas skrivelse om förslag till
Budget 2022, plan 2023 - 2024
Ärendenummer KS 2021/55

Sammanfattning av ärendet
Föreligger Budget 2022 med plan 2023 – 2024 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11
• Budgetförslag ”Budget 2022, plan 2023 – 2024” upprättat av Centerpartiet
(C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)

Ärendeberedning
Föreligger budget 2022, plan 2023 – 2024 enligt budgetförslag upprättat av
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
Av kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av
kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för
revisorernas verksamhet ska upprättas av kommunfullmäktiges presidium senast
vid samma tidpunkt. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november
månads utgång.

Budgetberedningens förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och avgifter
enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 1.
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Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa digitaliseringsplan för år 20212024 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 2.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa lokalresursplan för år 20222032 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 3.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år
2022, och plan för år 2022 - 2033 enligt framlagt förslag från C, M och KD, se
bilaga 4.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år
2022 samt mark- och exploateringsplan för år 2022-2032 enligt framlagt förslag
från C, M och KD, se bilaga 5.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen från 1 549 miljoner
kronor till 1 731 miljoner kronor.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2022 med
plan 2023 - 2024 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer till
nämnderna för år 2022 enligt framlagt förslag från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige att uppföljning av resultatmål istället för dagens
två alternativ sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej uppfyllt.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 kronor
för år 2022.
Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,0 % för år 2022.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt förslag
från C, M och KD.
Att föreslå kommunfullmäktige ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se över
nya former för demokratidialog.
Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen:
•

Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen,
för att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.
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•

Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag
hitta lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i
kommunen.

•

Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom
Yrkeshögskolan.

•

Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men
även högstadiet.

•

Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget
kring modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället
under 2022.

•

Att särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör en
stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i
budgeten.

•

Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.

•

Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.

•

Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta
tillvara personalens idéer och förslag.

•

Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommunkoncernens långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller
låneskuld, amortering, soliditet och resultat.

•

Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en
kostnadskompensation, inför budget 2023.

•

Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.

•

Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och
exploateringsbudgeten.

•

Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas
framtid samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa
lösningar.

•

Att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till
Gemöskolan för att skapa fler grundskoleplatser i Älmhults tätort.
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Budget 2022 Centerpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna
Inledning
Vi satsar på kärnverksamheten!
Verksamheten för alla kommunens barn och äldre tillförs nya pengar och kan därför växa,
utvecklas och ligga i framkant kommande år. Kommunens näringsliv är expansivt och växer,
och vi som kommun växer tillsammans med dem. Växtvärken innebär att vi just nu har ökade
behov av satsningar på kärnverksamheten och samtidigt är vi medvetna om att de ekonomiska
effekterna av stora investeringsbehov gör att vårt resultat ännu inte är där vi önskar. Men med
samma medvetna strategi att utveckla kommunen, tillhandahålla god service skapar vi en
attraktiv kommun där fler vill arbeta och bo. På sikt kommer vi därför att se högre resultat och
amorteringar på vår låneskuld. Älmhults kommun har fantastiska förutsättningar att utvecklas!
Nya Alliansen har politiken för att göra det möjligt!
Älmhults kommun har ett antal styrande måldokument (exempelvis policy för att stärka barns
rättigheter, policy för hållbart arbetsliv och miljöplan) som givetvis bildar bas för kommunens
verksamhet. Nedan lyfter vi fram de särskilda områden som vi fokuserar på i budget 2022.

Tillväxt och utvecklingsmöjligheter för näringslivet skapar välfärd
och en attraktiv kommun
För att Älmhults kommun ska kunna erbjuda välfärd och service behövs arbetstillfällen och ett
starkt näringsliv. Utan skatteintäkter från människor som arbetar på företag och i andra
verksamheter så finns inte heller några medel att fördela till välfärden. Älmhult kommun har
ett näringsliv som ger goda förutsättningar för en stabil tillväxt och utveckling. Kommunens
möjligheter att utveckla välfärden hänger därför tätt samman med att vi som kommun måste
växa och utvecklas i takt med vårt näringsliv.
Kompetensförsörjning hos näringslivet är en nyckelfråga där kommunens insatser är viktiga för
att skapa en attraktiv kommun där människor både vill bo och arbeta. Nya Alliansen är
långtifrån nöjda med näringslivsklimatet i kommunen – mycket återstår att göra. En rad insatser
och åtgärder är genomförda och kommer förhoppningsvis att ge resultat. Några exempel är:
servicecenter som förbättrar snabb kontakt och hjälp, möjlighet att boka företagslots och råd
inför bygglovsärenden, tydligare kartfunktioner på kommunens hemsida som underlättar att
hitta tomtmark i hela kommunen och gemensamt arbete kring brottsförebyggande insatser.
Behovet av att enkelt kunna ta kontakt, möta kommunen är stort – inte minst med tanke på
återstart efter pandemin.
Fokus kommer 2022 ligga på att öka dialogen med företagen, genom t ex företagsbesök,
företagsfrukostar och nätverk, för att tillsammans hitta lösningar och förbättringar. Utbildning i
upphandlingsfrågor är planerad, med förbättrad dialog med näringslivet.
När det gäller kompetensförsörjning är det viktigt att utveckla kontakterna mellan utbildning
och näringslivet. Gymnasieskolan är viktig för vårt lokala näringsliv och kommunen behöver
vara lyhörd för de behov som näringslivet har, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen
för våra industriföretag. Flexibla utbildningsupplägg kan med fördel användas, t ex flexibel SFI
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där svenskundervisning kombineras med arbete. Det finns också ett stort intresse från
näringslivet att bidra – detta är ett område vi bör utveckla tillsammans. Det handlar också om
att tidigt väcka intresse för att utbilda sig till de arbetstillfällen som finns i kommun. Detta kan
med fördel ske genom samarbete mellan skola och näringsliv i form av besök på företag, prao
och praktik.
När det gäller utbildningar på Yrkeshögskolan är det viktigt att kommunen även framöver
fortsätter vara aktiva med ansökningar att få starta utbildningar i Älmhult. Ansökningar till
Yrkeshögskolan tas fram tillsammans med näringslivet för att på så sätt anpassa utbildningar
efter företagens behov.
För kompetensförsörjningen är arbetsmarknadsfrågorna viktiga. Hur kan vi skapa
förutsättningar för att matcha personer som är arbetslösa med de arbetstillfällen som finns? Här
är såväl utbildningarna på vuxenutbildningen som insatserna som ges via
Arbetsmarknadsenheten viktiga. Tätt samarbete mellan dessa parter och näringslivet är viktigt
för att nå bra resultat.
Entreprenörskap i skolan behöver lyftas fram, för att ge möjlighet för elever att bli framtidens
företagare. Älmhult har en lång tradition av att ge elever möjligheter att t ex driva UF-företag
under gymnasietiden. Nu behöver ytterligare fokus läggas på att lyfta fram UF-företagandet på
gymnasienivå men även inom högstadiet.
•

C, M och KD föreslår att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och
kommunen, för att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.

•

C, M och KD föreslår att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda
företag hitta lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i
kommunen.

•

C, M och KD föreslår att Utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis
ha ett aktivt arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom
Yrkeshögskolan.

•

C, M och KD föreslår att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst
gymnasiet men även högstadiet.

Den trygga och hållbara kommunen
Älmhult är en kommun där människor ska trivas, kunna umgås, känna sig trygga – kort sagt en
plats där man vill bo. Under pandemi-åren har vi lärt oss hur viktigt det är med kontakter oss
människor emellan – oavsett om det handlar om mötesplatser som bibliotek/filialbibliotek,
kulturupplevelser, sjunga i kör eller spela fotboll. Vi behöver varandra och mår bra av att få
träffas. Efter pandemin återstartar vi så smått alla dessa kontakter men vi kan också konstatera
att fler människor har fått uppleva hur ensamhet och isolering påverkar oss. Vi kan också se att
det finns ett stort engagemang hos många privatpersoner, organisationer och föreningar för att
göra en insats, hjälpa grannen, besöka någon som sitter ensam.
Inför budget 2021 gav Nya Alliansen i uppdrag att utarbeta modeller för samordning av arbetet
kring social hållbarhet och det arbetet är i full gång. Det pågår många olika insatser för att öka
tryggheten i samhället, genom bra verksamhet på fritidsgårdar och av fältarbetare, gemensam
planering för att bygga trygg offentlig miljö, insatser för människor i utanförskap och
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arbetslöshet. Samordning av de olika insatserna är viktigt för att undvika dubbelarbete och för
att få god effekt av arbetet. Detta viktiga arbete måste fortsätta. Under slutet av 2021 kommer
förslaget till modeller att redovisas och Nya Alliansen vill därefter att det under 2022 blir
”verkstad” av förslagen.
Pandemin tydliggjorde också behovet inom äldreomsorgen. Efter initiativ från Nya alliansen
ska den första sammanhållande äldreomsorgsplanen för kommunen tas fram och vara klar
under första halvåret 2022. Planen kommer att innehålla såväl delar som rör kvalitet och mjuka
värden i äldreomsorg som status på t ex särskilda boenden. Även inom äldreomsorgen kan vi se
ett stort behov av utökat samarbete med civilsamhället för att ge hjälp och sällskap till äldre
som så önskar. En annan viktig grupp som behöver lyftas fram är alla anhörigvårdare som gör
ett stort och ofta slitsamt arbete i det tysta. Här behöver också förebyggande insatser göras för
att underlätta för anhörigvårdarna.
Våra föreningar inom kultur, idrott och fritid gör fantastiska insatser för att skapa en kommun
som människor trivs i. De skapar mötesplatser, aktiviteter och arrangemang och det finns ofta
ett stort allmänt samhällsengagemang i föreningarna.
En hållbar kommun innebär också att arbetet med att ställa om till en mer miljö-och
klimatvänlig kommun fortsätter, i enlighet med den antagna miljöplanen. Under året kommer t
ex ett antal åtgärder att genomföras för att underlätta för och skapa trygga sätt att cykla. Ett
annat exempel är att skapa möjligheter för fler publika laddstolpar i kommunen, allra helst
snabbladdare, för att underlätta omställningen mot fossilbränslefria resor.
•

C, M och KD föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga
nämnder genomföra och följa upp förslaget kring modeller kring ökad samverkan
mellan kommunen och civilsamhället under 2022.

•

C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till anhörigvårdare som gör
en stor insats i det tysta. För att samordna stödet avsätts 200.000 kr i budgeten.

Återstart
Covid-pandemin har färgat mycket av verksamheten de senaste 1,5 åren. Det har också gjort att
vi ser nya möjligheter till att arbeta/mötas digitalt, minska resande och ompröva gamla
”sanningar”.
Samtidigt är det tydligt att vi behöver mötas, uppleva och delta även fysiskt! Allt från att det
politiska arbetet mår väl av diskussioner sittande vid ett runt bord och till att kunna mötas i
föreningsaktiviteter. Vi behöver på olika sätt återstarta efter pandemin!
Nya Alliansen vill därför se mer dialog med medborgare kring demokratifrågor (inte minst med
tanke på att vi 2021 firar 100 år av demokrati). En form av demokraticafé har provats under
hösten men det finns fler modeller där t ex fullmäktige kan möta ungdomar i minimöten, dialog
i samband med framtagandet av äldreomsorgsplan. Vi vill vara öppna för nya idéer om hur
demokratiska samtal kan utvecklas. Här finns också en stor möjlighet att ta tillvara
civilsamhällets engagemang, t ex genom studieförbunden i kommunen.
Kultur-, natur- och idrottsupplevelser fyller en viktig funktion och Nya Alliansen vill skicka ett
tack och uppmuntran till föreningar och organisationer som ger Älmhultsborna möjlighet att
mötas.
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Älmhults kommun har nu också möjligheter att bli en kommun för större arrangemang tack
vare det engagemang och utbud som finns. Nya Alliansen vill därför avsätta 500.000 som kan
användas vid större arrangemang.
•

C, M och KD avsätter 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.

•

C, M och KD vill se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.

•

C, M och KD vill ge Fullmäktiges presidium i uppdrag att se över nya former för
demokratidialog.

Fortsatt arbete med långsiktig planering inom välfärden
Med tanke på det ekonomiska läget och Älmhults kommuns utmaningar finns ett behov av att
hitta långsiktiga lösningar och strukturella förändringar i kommunens verksamhet för att ha en
ekonomi i balans. En ekonomi som också klarar tillväxt och investeringar.
Enligt Sveriges kommuner och regioner finns ett stort behov i landets kommuner att förbereda
sig för tuffa kommande år då behovet av välfärdstjänster kommer att öka samtidigt som
pensionsavgångarna inom området är stora. För att ersätta pensionsavgångarna och ökande
behov skulle i princip alla personer som kommer in på arbetsmarknaden behöva anställas i den
offentliga sektorn. Detta är självklart inte rimligt och det kräver då att kommunerna ser över
arbetssätt och använder ny teknik för att välfärdstjänsterna ska kunna fungera mer effektivt.
Omställningsarbetet är redan påbörjat i kommunen. Det handlar bl a om att effektivisera och
förbättra kommuninvånarnas möjligheter till kontakter med kommunen. Det finns nu över 150
e-tjänster som innebär att kommuninvånare och företagare kan få service och information när
det passar dem bäst. E-tjänsterna är också utformade på ett sätt som väsentligt effektiviserar det
administrativa arbetet.
Omställning innebär också att använda den nya teknik som finns inom olika områden. T ex
inom äldreomsorgen finns en rad exempel på tekniska lösningar som underlättar och skapar
trygghet för den äldre samtidigt som den innebär att arbetet för personalen kan skötas på ett
mer effektivt sätt. Exempelvis kan nattkamera användas för att ha tillsyn under natten utan att
störa personen med besök på plats. Utvecklingen inom den s k välfärdstekniken går snabbt och
är en del i den viktiga omställningen som krävs för att möta framtida behov. Genom att anta
Digitaliseringsplanen tar Älmhults kommun viktiga steg mot denna nödvändiga omställning.
För äldreomsorgen inleds, som tidigare nämnts, nu arbetet med att ta fram en plan för
framtidens äldreomsorg. Planen ska redovisas och beslutas under 2022 och blir därmed ett
verktyg för att få en sammanhållen plan för äldreomsorgen.
Ett annat bra exempel är den samverkan mellan nämnderna som initierats inom ramen för
”Barnens bästa gäller i Kronobergs län” och som drivs i hela region Kronoberg.
Personalen är den allra viktigaste resursen vi har i Älmhults kommun. Våra duktiga
medarbetare är nyckelpersoner i omställningen som behöver ske. Vi vet att det finns stort
engagemang som inte alltid tas tillvara – det vill vi ändra på. Sedan tidigare har vi tydligt
markerat att vi från Nya Alliansen är positivt inställda till intraprenader och självstyrande
grupper. Vi ser också att det finns utrymme för än mer strukturerat arbete kring att ta tillvara
personalens idéer och förslag, som kan vara allt från kvalitetsdagar till internt utbyte mellan
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verksamheter. Nya Alliansen vill därför se förslag kring hur detta kan utformas och avsätter
årligen 25.000 kr för detta ändamål.
Kommunens positiva utveckling fortsätter! Vi har redan tidigare konstaterat att kommunen har
växtvärk – något som i grunden är positivt eftersom det är ett bevis för att näringslivet i
kommunen fortsätter att utvecklas och att fler människor väljer att bo i Älmhult. Samtidigt kan
vi konstatera att kommunens växtvärk skapar ökade behov inom verksamheterna, särskilt inom
skola och äldreomsorg/omsorg. Vissa investeringar innebär s k trappstegseffekter i
kostnaderna, t ex när befolkningsökningen innebär att ett nytt vattenverk krävs, upprustning av
renhållningsverk krävs liksom nya skolor/förskolor. När sedan fler människor väljer att flytta
till Älmhult kan vi långsiktigt bli fler som delar på kostnaderna för dessa investeringar men
under en period krävs extra finansiering för en god kommunal service.
För att matcha de ökande behoven krävs ökade resurser och Nya Alliansen föreslår därför en
skattehöjning om 90 öre. Ambitionen är kunna sänka skatten när vi ser att kommunens
befolkningstal stabiliserat sig på en högre nivå och växtvärken avtar.
•

C, M och KD föreslår en skattehöjning inför 2022 på 90 öre för att möta de positiva
utmaningarna som kommunens fortsatta växtvärk och befolkningsutveckling innebär.

•

C, M och KD föreslår att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete
för att ta tillvara personalens idéer och förslag.

Stabil ekonomi
2020 – 2021 har i stark grad präglats av de förändrade förutsättningarna p g a pandemin.
Osäkerhet i prognoser för skatteintäkter visar hur viktigt det är att, som kommun, skapa egna
långsiktiga förutsättningar. Under 2021 har arbetet med långsiktiga planer för stabil ekonomi
fortsatt. I denna budget presenterar vi för första gången 10-åriga planer för mark- och
exploatering, investering och digitalisering. Sedan 2021 finns dessutom en 10 årsplan för
kommunens behov av egna lokaler (lokalresursplan). Nästa steg är att presentera
kommunkoncernens långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ett 10-årsperspektiv, i enlighet
med den statliga utredningen En god kommunal hushållning. Genom dessa underlag kan
politiken få underlag för att kunna fatta beslut om långsiktiga politiska prioriteringar.
Ett intressant arbete pågår också hos Sveriges kommuner och regioner där man ser över
möjligheten att arbeta med budgetprocessen på ett annat sätt, bl a genom att ”bygga” budgeten
från grunden. Nya Alliansen ser gärna att även Älmhults kommun ser över möjligheterna till
andra sätt att genomföra budgetprocesser.
I nämnderna har det under 2021 pågått ett intensivt arbete för att göra nödvändiga prioriteringar
och omställningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Strukturella förändringar, med förändrat
arbetssätt m.m, är påbörjade genom bl a åtgärdsprogram som fullföljs under 2022. Det är
viktigt att hålla i det arbete som påbörjat.
Investeringsnivån har varit hög tack vare att fler människor valt att flytta till kommunen.
Effekten av befolkningsökningen blir ökade behov av investeringar av förskolor, skolor,
vattenverk m m. För att hantera investeringsnivån behöver kommunens resultat öka för att
långsiktigt nå minst 2 %. Likaså behöver en planering för amortering under kommande 10årsperiod vara på plats.
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Älmhults kommun har vid tidigare tillfällen utökat dialogen med Kommuninvest för att
analysera kommunens ekonomiska förutsättningar. Ny dialog ska inledas med Kommuninvest i
syfte att analysera kommunens nuvarande situation och utveckling.
För att underlätta för nämnderna att i förväg veta vilka ekonomiska medel som finns
tillgängliga bör en modell med en kostnadskompensation ses över. För vissa nämnder innebär
dagens modell med löneökningskompensation att de inte får någon kompensation för andra
kostnadsökningar eller för kostnader för verksamhet som finns på entreprenad eller liknande.
•

C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att inför budget 2023 komplettera med en
10-årsplan för kommunkoncernens långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad
gäller låneskuld, amortering, soliditet och resultat.

•

C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att ta fram en modell för ersättning till
nämnderna via en kostnadskompensation, inför budget 2023.

•

C, M och KD föreslår att KS får i uppdrag att se över alternativa modeller för
budgetprocessen.

•

C, M och KD föreslår att uppföljning av resultatmål istället för dagens två alternativ
sker i tre alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej uppfyllt.

Mark-och exploateringsbudget
En 10-årsplan för mark-och exploatering finns nu framme, för att skapa en förbättrad struktur
för planering och framtagande av kalkyler kopplat till mark-och exploatering, som också
underlättar uppföljning.
Den tydliga ambitionen är att vi ska ha en god beredskap för de intressenter som vill bygga i
Älmhult och att se till att verksamheten ge överskott totalt.
Viktigt att notera är att beslutet att anta planen är ett inriktningsbeslut. Inför varje specifikt
objekt tas beslut om genomförande och budget i särskild ordning. Beskrivningen av
beslutsprocessen finns i planen. Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövar
och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden.
En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med beslut om kommunens budget.
I förslaget till mark-och exploateringsbudget har Nya alliansen gjort vissa justeringar för att
skapa en långsiktig och hållbar tillväxt.
•

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Mark-och exploateringsbudgeten, där
följande justeringar gjorts:
o förtydligande av när specifikt beslut ska tas genom markering i tidplanen.
o att starten av byggnation av Gunnar Gröpe läggs vilande
o att starten av byggnation av Hagahem läggs vilande efter att rivning skett
o att planering och start av byggnation i projekt i de mindre orterna ses över i
syfte att tidigarelägga dessa.

•

C, M och KD föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med berörda nämnder särskilt utreda Älmekullas framtid samt ev tillkommande
Budget år 2022 med plan år 2023-2024
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idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar. Uppdraget ska redovisas under
2022.
•

C, M och KD föreslår vidare att en ny befolkningsprognos görs efter ändringarna i
mark-och exploateringsbudgeten.

Lokalresursplan
Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av lokalbehovet men det som blir
formellt beslutat i anslutning till budgeten gäller för 2022, med plan för kommande år. Vid
varje enskilt projekts start tas sedan beslut i särskild ordning. Långsiktig planering kräver också
att politiken ständigt prövar och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och
förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med beslut
om kommunens budget.
•

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Lokalresursplanen.

•

C, M och KD föreslår fullmäktige besluta att ge KS i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, ta fram alternativ till att bygga till Gemöskolan för att skapa fler
grundskoleplatser i Älmhults tätort.

Investeringsbudget
Inför budget 2021 gavs ett uppdrag att se över investeringstakten för att anpassas till en nivå
som motsvarar 10 % av skatter och intäkter. Detta motsvarar med nuvarande skatteprognos ca
119 mkr/år. Av naturliga skäl kan investeringarna enskilda år bli större men ett riktvärde bör
vara att nivån av investeringarna ligger i denna nivå. Den nuvarande investeringstakten (med
ökande lån som effekt) är problematiskt ur ett långsiktigt perspektiv. Det kommer att krävas
hårda prioriteringar av investeringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till
framtida generationer.
•

C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas i enlighet med förslaget.

Digitaliseringsplan
Digitalisering är en avgörande framtidsfråga för att kunna fortsätta med effektiv service och
förnyelse av den offentliga sektorn. Syftet med en plan är att tydligt peka ut mål och strategier
för arbetet. Digitaliseringsplanen för 2022-2024 är den första i sitt slag i Älmhults kommun
och ett mycket viktigt styrdokument av arbetet. Det finns höga förväntningar på den
kommunala servicen från såväl invånare som företagare – det är bra för det innebär att vi som
kommun tvingas vässa vår service ännu mer. Det finns också stora förväntningar och behov av
smarta och effektiva lösningar inom verksamheterna för att underlätta för såväl vår personal
som för de som finns i verksamheterna. Medborgarperspektiv, företagare
•

C, M och KD föreslår att digitaliseringsplan beslutas i enlighet med förslaget.

Budget år 2022 med plan år 2023-2024

359

10(22)

Budgetbeslut nämndernas driftbudget
Nämnderna driftbudgetramar förändras i budget 2022 enligt tabellen nedan.

Nämnd (belopp tkr)
Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Ofördelad lönekompensation***
Driftramar

Ramjusteringar*
2022

Nämndernas
ramar 2022

0
0
480
3 330
8 747
164
-10
1 932
25 925
11 000
-140
15 500
66 928

Budget
2021**

Bokslut
2020****
8 191

1 925
819
500
68 675
93 231
2 279
12 323
42 723
572 838
385 804
1 265

1 925
819
20
62 796
83 713
2 115
12 555
41 704
540 615
381 624
1 405

56 123
82 935
1 855
9 083
39 348
499 649
375 748
1 113

1 182 382

1 129 291

1 074 045

*I ramjusteringar ingår inte kompensation för loklaresursplanen, omföringar och andra under år
2021 beslutade tillägg inför år 2022, det ingick eller är justerade redan i budgetförutsättningarna.
**Budget per 2021-09-30, inklusive lönerevision och andra justeringar jämfört KF beslutad
budget i nov-20.
***Att utfördela efter lönerevision år 2022, avser 9 månader, är en del av kommunövergripande
poster inom Finansen.
**** I bokslut redovisades all politisk verksamhet gemensamt. Från år 2021 ingår politisk
verksamhet i respektive nämnd.
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System för styrning och ledning - Resultatstyrning
Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål som
är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både
i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna kostnader.
Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Ledningsprocesserna styr och
koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar utförandet av
huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. Kommunfullmäktige beslutar vision,
huvudprocesser och resultatmål till nämnderna.

Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer
Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en gemensam
färdriktning för hela kommunen.

Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som riktar
sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom resultatmål
som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns
vision.
Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse
eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och ska
framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att styra
huvudprocesserna mot resultatmålet.
Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1 (mars), delårsrapport 2 (augusti) och
årsredovisningen (helår). Ett resultatmål kan vara riktat till flera nämnder och bolag, som med
flera olika aktiviteter samverkar till måluppfyllnad. Ett resultatmål måste vara tydligt
definierbart för att det ska gå att följa upp – exempelvis ”95% av alla ska uppnå godkänt betyg
efter avslutade kurser på gymnasiet år 2022” eller ”Älmhults kommuns befolkning ska öka med
1% år 2022”. Resultatmålet ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun
vill uppnå genom sina huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål
och vision. Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med
årsbokslutet.
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Resultatmål inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje invånare
ska bli självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults
kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla är
behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet.

UN

Andel som klarat NP åk 3
Andel gymnasielever med examen inom
3 år
Andel gymnasielever med examen inom
4 år
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet
I Älmhults kommun ska alla barn i
UN
Andel barn som får sitt förstahandsval av
förskolan och grundskolan få sina val av
förskola och skola oavsett om det gäller
skolor
en kommunal eller fristående
verksamhet.
I Älmhults kommun ökar andelen
SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
självförsörjande hushåll för varje år
UN
(Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00929)
Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd
Andel elever inom vuxenutbildningen
som slutar efter fullföljd kurs

Resultatmål inom välfärdsprocessen
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt och
hållbart stöd för att
utveckla, bibehålla eller
återvinna sin förmåga.

I Älmhults kommun får du ett stöd
anpassat utifrån dina förutsättningar
och där effekterna av insatserna positivt
ska bidra till att öka/bibehålla din
förmåga.

SN,

I Älmhults kommun arbetar vi
hälsofrämjande och förebyggande vilket
innebär ett minskat stödbehov

SN,
UN,
KFN,
TN
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Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
(Kolada U28532)
Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663)
Brukarbedömning personlig assistans
(Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441)
Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)
Andel elever som uppger att de har en
bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd
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Resultatmål inom samhällsutvecklingsprocessen
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

Samhällsutvecklingssprocess
Syftet är att skapa en attraktiv
kommun genom effektiv och
hållbar planering, utveckling och
förvaltning av infrastruktur.

I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och
varierat fritids-och kulturutbud och
trygga mötesplatser.

KFN,
KS

I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar.

Nöjd Medborgar-Index - Kultur
(Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).
Antalet boklån per invånare
KS, UN, SCB befolkningsstatistik.
SN, TN,
MBN,
KFN

I Älmhults kommun är det enkelt och KS,
effektivt att få kontakt och hjälp när MBN,
du vill starta företag eller utveckla
TN
ditt företag.

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI (U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)
I Älmhults kommun ska du få ett
MBN,
Handläggningstid från när ansökan
tydligt och snabbt besked så att du
TN, KS betraktas som fullständig till beslut för
kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.
bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811)
Uppföljning lediga villatomter per
2021-06-30.
I Älmhults kommun får du snabb och KS, UN, Nöjd Medborgar-Index - (Kolada
effektiv service dygnets alla timmar
SN, TN, U00400)
MBN,
Andel som får svar på e-post inom två
KFN,
arbetsdagar enligt servicelöfte, (%)
ÖF, GN Andel som tar kontakt med
kommunens servicecenter via telefon
och som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)
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Ekonomiska förutsättningar
Befolkningsprognos
Kommunens befolkningsutveckling används som underlag för planering av kommunens
verksamhet och ekonomiska förutsättningar. Nedan prognos från slutet av år 2020 visar på en
befolkning om 18 268 personer år 2021. Samma prognos visar även att Älmhults kommun år
2022 ska ha en befolkning om 18 634 personer.

Källa: Tabell 1A i Statisticons Befolkningsprognos år 2020-2032 Älmhults kommun, daterad 20201130

Under år 2021 visar Älmhults kommun en vikande befolkningsökning, bland annat en effekt av
covid-19 pandemin. I budgetförutsättningarna för år 2022 med plan 2023-2024, har
invånarantalet per 30 augusti 2021 varit utgångspunkten för underlaget för beräkning av
skatteintäkterna. För planperioden beräknas en befolkningsökning med 1 procent.

Skatteunderlagprognos
I budgetförutsättningarna har invånarantalet per 30 augusti 2021 varit utgångspunkten för
beräkning av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att befolkningen i
Älmhults kommun beräknas vara 17.874 invånare per den 1 november 2021. Den befolkning
som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2021 är den befolkning som ligger till
grund för skatteprognos år 2022.
Skattesatsen har höjts med 90 öre från år 2022 och uppgår därmed till 21,86 procent.

Låneskuld
Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår i september 2021 till 1.360 miljoner kronor. Om
räntan skulle gå upp med 1 procent motsvarar det cirka 13 miljoner kronor i räntor för
befintliga lån. Med liggande investerings- och exploateringsbudget behöver låneramen utökas
från 1.549 miljoner kronor till 1.731 miljoner kronor år 2022.
SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2022 beräknas till 1,0 procent. Den är
förändrad jämfört med internräntan år 2021. Den föreslagna internräntan bygger på
kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 2021 i Älmhults kommun var 1,25
procent. För år 2022 används en internränta på 1,0 procent i enlighet med SKR:s
rekommendation
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God ekonomisk hushållning
Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet1 ange finansiella mål för ekonomin som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i
delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning2.
Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas
av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Balanskravet innebär att
intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom
tre år.
Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning
• Resultatet ska uppgå till minst 0,56 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
år 2022, 1,77 % år 2023 och 1,88 % år 2024.
• Skattekollektivets nettoinvesteringar skall vara högst 21,8 procent i förhållande till
skatter och statsbidrag år 2022, 16,4 % år 2023 och 21,3 % år 2024.
• Självfinansieringsgrad av skattekollektivets investeringar ska vara 32,1 % år 2022, 56,5
% år 2023 och 43,8 % år 2024.
• Soliditeten ska senast år 2024 uppgå till minst 14,3 % inklusive pensionsåtagandet.
En positiv resultatnivå, det vill säga att intäkterna är högre än kostnaderna, är bland annat
nödvändig för att ha en beredskap för oförutsedda händelser och svängningar i de ekonomiska
förutsättningarna. En positiv resultatnivå behövs också för att finansiera investeringar utan att
behöva låna.
Med självfinansiering menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna.
Det som inte kan finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom
lån eller annan finansiering. Kommunen behöver utöka sitt lånetak från 1.549 miljoner kronor
till 1.731 miljoner kronor under år 2022 för att klara av finansieringen av nya investeringar.
Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga betalningsförmåga där en högre soliditet innebär
en lägre finansiell risk. Soliditeten är förhållandet mellan eget kapital, inklusive
pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse och total balansomslutning.

Lönekostnader
Medel avsatt för lönerevision bör motsvara den kompensation som ska gå ut till nämnderna
inklusive personalomkostnads (PO)-pålägg. De poster som hanteras i budget är beräknade
utifrån SKR:s prognos3 prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 2,0 procent för år
2022 för månadslön, ob-tillägg, jour och beredskap.
Lönekostnadens PO-pålägg följer SKR:s beräkningar och uppgår år 2022 till 39,75 procent
totalt för kommuner, en sänkning från 40,15 procent år 2021.

1

Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 §
KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125
3
SKR:s löpande prisindex
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Taxor och avgifter
Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige
för beslut, se bilaga 1. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Inom socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa
avgiftsuttag till gagn för den enskilda. Det innebär att kommunen har rätt att generellt debitera
självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser.

Digitaliseringsplan
Under år 2021 har ett samlat grepp tagits gällande kommunens arbete med digitalisering och en
handlingsplan har tagits fram. Digitaliseringsplanen, se bilaga 2, pekar ut färdriktning och
prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2024. Planen
fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för digitaliseringsarbetet
under de närmaste fyra åren.
Planen ger vägledning till verksamheterna i arbetet med att initiera och genomföra olika
utvecklingsinsatser. Mer detaljerad planering av enskilda projekt och aktiviteter görs efter hand
som de är aktuella att påbörja. Samtliga dessa är kopplade till kommunens årliga budget och
verksamhetsplanering där underlag för investerings- och driftkostnader redovisas.
Digitaliseringsplanen följs upp och revideras årligen.

Lokalresursplan
Med lokalresursplan menas att kommunen har en strukturerad process för att samordna
planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. Planeringen utförs på
medellång sikt (10 år), se bilaga 3.
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder
och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med delredovisningar per
verksamhetsområde. I lokalresursplan avsätts medel för lokalkostnaden (hyran och
städkostnader) som kompenseras till nämnderna.
Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen och en viktig utgångspunkt för planeringen är
den befolkningsprognos som tas fram varje år. Utifrån befolkningsprognosen uppdatera
respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med tekniska förvaltningen sin del av
lokalresursbehovet.
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Investeringsbudget och plan
Investeringsbudget för år 2022 uppgår till 306 miljoner kronor i nettoinvesteringar. I bilaga 4
framgår mer detaljerade uppgifter per nämnd. investeringar delas in investeringsram respektive
investeringsanslag. En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv
får prioritera inom och som är ettåriga. Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av
kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom. Investeringsredovisningen
separeras mellan skattekollektiv och taxekollektiv eftersom finansiering av taxekollektivet sker
genom taxor och avgifter, och ska därmed inte belasta skattekollektivet.
Investeringsbudget år 2022 med plan t.o.m. år 2033
Nämnd/år, tkr Utgift - Inkomst +
Kommunstyrelsen
varav anslag

Teknisk nämnd, skattekollektivet

Budget
Summa
År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032 År 2033 2022-2033
-7 150 -4 530 -2 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -14 010
-5 650

-2 830

-830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9 310

-234 450 -169 985 -248 015 -300 850 -85 150 -26 050 -62 450 -20 750 -26 765 -31 015 -25 315 -20 950 -1 251 745

varav anslag

-217 250

-207 415

-241 900

Utbildningsnämnd

-17 595 -27 490 -23 700

-127 825

-3 250

-4 700

-42 300

-300

-6 050

-8 300

-4 100

-300

-924 040

-3 200 -15 250

-63 600

-3 200

-3 250

-3 200

-3 250

-3 200

-3 250

-109 835

varav anslag

-12 500

-24 000

-20 000

0

0

-12 000

0

0

0

0

0

0

-68 500

Socialnämnd

-6 798

-2 923

-2 816

-1 638

-398

-443

-686

-299

-470

-573

-476

-200

-17 720

varav anslag

Kultur- och fritidsnämnd
varav anslag

Miljö- och byggnämnd
varav anslag

Summa skattekollektivet
Teknisk nämnd, taxekollektivet
varav anslag

Summa taxekollektivet
Summa investeringar totalt

-4 580

-2 570

-2 300

-1 200

0

0

-40

0

0

0

-50

0

-10 740

-1 650

-1 950

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-18 600

-150

-450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-600

-1 000

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-6 500

-500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500

-268 643 -207 378 -278 861 -307 738 -90 748 -43 743 -68 336 -26 299 -32 435 -36 838 -30 991 -26 400 -1 418 410
-37 800 -70 300 -71 300 -33 900 -26 600 -26 700 -27 300 -28 100 -28 800 -29 100 -29 100
0 -409 000
-18 500

-46 500

-46 500

-8 500

-500

0

0

0

0

0

0

0

-120 500

-37 800 -70 300 -71 300 -33 900 -26 600 -26 700 -27 300 -28 100 -28 800 -29 100 -29 100
0 -409 000
-306 443 -277 678 -350 161 -341 638 -117 348 -70 443 -95 636 -54 399 -61 235 -65 938 -60 091 -26 400 -1 827 410

Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till
kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över 5 miljoner kronor. Negativ
budgetavvikelse för investeringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige så fort de är kända och
om den prognostiserade avvikelsen motsvarar minst 3 procent. Detta gäller investeringsprojekt
med en total projektbudget över 2 miljoner kronor.

Mark- och exploateringsplan
I mark- och exploateringsplanen beskrivs den nya processen och de väsentligaste
exploateringsprojekten kortfattat, se bilaga 5.
Att exploatera medför att kommunen utökar sitt innehav av gator och allmän platsmark varpå
tekniska nämnden behöver kompenseras för de ökade driftskostnaderna. I mark- och
exploateringsplanen framgår de investeringar inom exploateringsverksamheten som inom den
närmaste treårsperioden kommer innebära tillkommande driftskostnader till följd av
exploateringen. Medel har därför satts av under finansen för att tydliggöra behovet av
kompensation för ökade driftskostnader enligt mark- och exploateringsplanen.
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för
att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten
ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden, VA- och elanläggningar med mera.
I nedan tabeller framgår nettobudget med anledning av exploateringar fördelat mellan
skattekollektiv och avgiftskollektiv samt nämnder. De delar som avser skattekollektivet ska
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finansieras av exploateringsinkomster, medan delarna som avser avgiftskollektiv ska
finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att exploateringarna netto inom
VA-verksamheten fram till 2033 ska finansieras genom taxor, motsvarande 120 miljoner
kronor. Investeringarna ska skrivas av och kommer att påverka driftkostnaden för VAverksamheten. I beräknade inkomster för exploateringen, har inte hänsyn tagits till nya
föreslagna taxor för anslutningsavgifter vilket, om dessa beslutas, kommer påverka nettot
positivt då intäkterna kommer öka.
I budget nedan som avser skattekollektivet ingår även de investeringar som skattekollektivet
ska äga kvar efter markförsäljning (kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden med mera). Anledningen till att de presenteras i samma tabell är för att tydliggöra
att inkomsterna även ska täcka de investeringar som uppstår med anledning av
exploateringsverksamheten. Nettoinkomster som uppstår genom exploateringarna är en källa
till att finansiera kommunens investeringar i fastigheter och andra anläggningstillgångar. Totalt
kommer exploateringsnettot inom skattekollektivet fram till år 2033 bli en nettoinkomst med
13 miljoner kronor som kommer kommunen till godo.
Beslutad Budget Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Total
Nämnd Utgift - inkomst+ tkr
budget
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
budget
SKATTEKOLLEKTIVET
KS Inkomst
0
12 400
32 500
70 400
63 350
73 675
81 125
53 525
28 525
24 875
13 525
13 525
2 000 469 425
KS Utgift
0
-7 350
-6 175
-2 300
-350
-1 600
-50
-1 150
0
0
0
0
0 -18 975
TN Utgift
0 -29 000 -12 500 -124 000 -125 500 -21 900 -48 000 -28 000 -48 500
0
0
0
0 -437 400
SUMMA SKATTEKOLLEKTIVET
0 -23 950
13 825 -55 900 -62 500
50 175
33 075
24 375 -19 975
24 875
13 525
13 525
2 000
13 050
TAXEKOLLEKTIVET
TN Inkomst
300
0
8 300
8 300
17 300
5 100
14 100
10 500
5 800
8 750
3 300
3 300
1 300
86 350
TN Utgift
-200 -25 110 -27 675 -38 350 -34 200 -27 500 -30 550
-3 400 -19 600
0
0
0
0 -206 585
SUMMA TAXEKOLLEKTIVET
100 -25 110 -19 375 -30 050 -16 900 -22 400 -16 450
7 100 -13 800
8 750
3 300
3 300
1 300 -120 235
Totalt Exploateringsverksamheten
100 -49 060
-5 550 -85 950 -79 400
27 775
16 625
31 475 -33 775
33 625
16 825
16 825
3 300 -107 185
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Driftbudget
Belopp i tkr, nettokostnad -, intäkt +
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Nämnderna
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
Löneökningar 2024
KS strategiska satsningar

BUDGET 2022

PLAN 2023

PLAN 2024

-1 925
-819
-500
-68 675
-93 231
-2 279
-12 323
-42 723
-572 838
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 525
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-582 182
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-500
-68 575
-92 731
-2 279
-12 323
-42 723
-593 872
-385 804
-1 265

-1 182 382

-1 190 596

-1 202 816

-33 223
-15 500
0
0
-1 300

-26 068
-20 000
-18 000
0
-1 500

-29 957
-20 000
-23 500
-18 500
-1 500

0
0
0
-481
0
0
-14
-150
-500
-200
-25
17 782

-557
-102
-168
-481
0
0
-14
-150
-500
-200
-25
24 072

-557
-102
-168
-481
-61
-245
-14
0
-500
-200
-25
23 829

-1 215 993

-1 234 289

-1 274 797

960 790
270 574
4 025
-12 550

1 005 754
261 545
4 025
-14 550

1 032 616
278 369
4 025
-15 550

6 846

22 485

24 663

17 874
-0,15%

18 053
1,00%

18 233
1,00%

Kompensation drift enligt mark- och exploateringsplan

Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Hvita Korset
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Blåsippan
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - V Bökhult etapp 2
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena IP Gata
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Furulund etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Kattesjö
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally
Evenemangsstöd
Samordning stöd till anhörigvårdare
Främjande av förslag/idéer från personalen
Avgår intern ränta
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2020 -17 901)
Förändring i procent
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Resultatbudget
RESULTATBUDGET, tkr

Bokslut 2020 Prognos 2021
307 395
314 334
-1 310 753
-1 374 157
-71 678
-79 477
-1 075 036
-1 139 300
838 921
893 742
249 209
264 926
13 094
19 368
4 305
3 743
-7 051
-8 813
10 348
14 298
10 348
14 298

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämmning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Budget 2021
296 873
-1 354 534
-76 780
-1 134 441
869 897
261 826
-2 718
3 735
-12 000
-10 983
-10 983

Budget 2022 Plan 2023
296 873
296 873
-1 433 431 -1 436 441
-79 435
-94 721
-1 215 993 -1 234 289
960 790 1 005 754
270 574
261 545
15 371
33 010
4 025
4 025
-12 550
-14 550
6 846
22 485
6 846
22 485

Plan 2024
296 873
-1 474 181
-97 488
-1 274 796
1 032 616
278 368
36 188
4 025
-15 550
24 663
24 663

Kassaflödesbudget
KASSAFLÖDESBUDGET, tkr
Löpande verksamheten
Årets resultat
Justering och övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsresultat försäljning, se nedan
Poster bokfört direkt mot eget kapital
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital
Förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Ökning övriga långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bokslut 2020 Prognos 2021

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

10 348

14 298

-10 983

6 846

22 485

24 663

74 265

80 100

77 403

82 403

94 549

97 440

-963

0

0

0

0

0

-12 951

0

0

0

0

0

70 699
52 420

94 398
0

66 420
0

89 249
0

117 034
0

122 103
0

123 119

94 398

66 420

89 249

117 034

122 103

-178 543
3 299
-2 902
0
445
-177 701

-320 778
0
0
0
0
-320 778

-268 695
0
0
0
0
-268 695

-306 443
0
0
0
0
-306 443

-277 678
0
0
0
0
-277 678

-350 161
0
0
0
0
-350 161

50 000
0
50 000

226 380
0
226 380

202 275
0
202 275

217 194
0
217 194

160 644
0
160 644

228 058
0
228 058

-4 582
162 208
157 626
-4 582

0
157 626
157 626
0

0
157 626
157 626
0

0
157 626
157 626
0

0
157 626
157 626
0

0
157 626
157 626
0
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Balansbudget
BALANSBUDGET, tkr

Bokslut 2020 Prognos 2021
1 748 583
1 989 884
1 748 583
1 989 884
69 899
69 899
13 359
13 359
54 485
54 485
137 743
137 743
1 886 326
2 127 627
402
402
43 164
43 164
130 595
130 595
157 626
157 626
331 787
331 787
2 218 113
2 459 414

Fastigheter och inventarier
Materiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Bidrag till infrastruktur
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Förråd
Exploateringsmark
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar pensioner
Avsättning sluttäckning deponi
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

Budget 2021
1 940 498
1 940 498
69 899
13 359
54 485
137 743
2 078 241
402
43 164
130 595
157 626
331 787
2 410 028

Budget 2022
2 167 506
2 167 506
69 899
13 359
54 485
137 743
2 305 249
402
43 164
155 876
157 626
357 068
2 662 317

Plan 2023
2 350 463
2 350 463
69 899
13 359
54 485
137 743
2 488 206
402
43 164
155 876
157 626
357 068
2 845 274

Plan 2024
2 603 136
2 603 136
69 899
13 359
54 485
137 743
2 740 879
402
43 164
155 876
157 626
357 068
3 097 947

593 314
10 348
603 662
13 687
24 528
38 215

603 662
14 298
617 960
14 310
24 528
38 838

603 662
-10 983
592 679
14 310
24 528
38 838

617 960
6 846
624 806
17 278
24 528
41 806

624 806
22 485
647 291
17 106
24 528
41 634

647 291
24 663
671 954
17 058
24 528
41 586

1 255 965
320 271
1 576 236

1 482 345
320 271
1 802 616

1 458 240
320 271
1 778 511

1 675 434
320 271
1 995 705

1 836 078
320 271
2 156 349

2 064 136
320 271
2 384 407

2 218 113

2 459 414

2 410 028

2 662 317

2 845 274

3 097 947

262 836
632 109

257 382
631 842

257 382
631 842

245 552
631 842

238 153
631 842

230 466
631 842
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Bilagor
1)
2)
3)
4)
5)

Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter år 2022
Digitaliseringsplan år 2021-2024
Lokalresursplan år 2022-2032
Nämndernas investeringsbudget år 2022 med plan t.o.m. år 2033
Mark- och exploateringsplan år 2022-2032
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Socialnämnden
Självkostnad
2020 (kr)

KF beslut 2021 (kr)

Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)

2021
306
236

2022
340
PKV per 29/4 2,1%
241
340
340
340
PKV per 29/4 2,1%
241
Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 5
Maxtaxa enligt Sol kap 8 § 6
PKV per 29/4 2,1%
71
PKV per 29/4 2,1%
520
130
200
Faktiskkostnad
Faktiskkostnad
Faktiskkostnad
Faktiskkostnad
Höjs enligt ÄBO:s höjning
241
20
10
58
32
120
15
11
30
19
75
Faktisk kostnad

Kronor
Taxa

2020
508

Omsorgsavgift hemtjänst per timme
Trygghetslarm per månad
Trygghetslarm installation engångskostnad
Hemsjukvårdsavgift per månad
Rehabavgift per månad
Omsorgsavgift korttidsboende per dygn
Omsorgsavgift växelvård per månad
Omsorgsavgift vård och omsorgsboende per månad
Hyra av Hjälpmedel per månad
Bostadsanpassningsintyg

508
508
470
50 000
50 000
50 000

Serviceavgift Vård o Omsorgsboenden konsumentverketsrefvärde för förbrukningsvaror
Hämtning hjälpmedel
Bårhus transport
Hyror uthyrning i andra hand (LSS boende mfl)
Vatttenförbrukning om separat mätning sker
El förbrukning (schablon om ej mätare finns )
Hyror Vård o Omsorgsboende
Kortidsplats OF SOL o LSS beslut
Kost OF Frukost över 19 år
Kost OF Fika över 19 år
KostOF Lunch/middag över 19 år
Kost OF Kvällsmat över 19 år
Kost OF Heldygn över 19 år
Kost OF Frukost under 19 år
Kost OF Mellanmål/fika under 19 år
KostOF Lunch/ middag under 19 år
Kost OF Kvällsmat under 19 år
Kost OF Heldygn undert 19 år
Kost som köps av annan leverentör

236
236
236
2 139
2 139
70
510

Färdtjänst taxa

15 % av taxmeter
15 % av taxmeter kostnad, lägst 45 kr
kostnad, lägst 30 kr
25 % av taxmeter
25 % av taxmeter kostnad, lägst 55 kr
kostnad, lägst 40 kr
145
200
30 % av taxmeter
30 % av taxmeter kostnad
kostnad
11 % av taxmeter
11 % av taxmeter kostnad
kostnad

Förbeställda resor före kl 16.30
Resor beställda samma dag
Maxtaxa per resa
Resa nattetid
Under 20 år
Arbetsresor

Periodskostnad för resande över 20 år:
1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner
6 zoner
7 zoner
Periodskostnad för resande 7-19 år:
1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner
6 zoner
7 zoner

660
710
840
960
1 060
1 180
1 280
330
335
420
480
530
590
640

Fortsättning nästa sida
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Socialnämnden fortsättning
Självkostnad
2020 (kr)

KF beslut 2021 (kr)

Förslag TAXA AVGIFT 2022 (kr)

2021

2022

7 500

7 500

2 500
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
5 000
1 000
2 500

2 500
3 000
4 000
3 000
4 000
3 000
5 000
1 000
2 500

5 000
2 500
1 000
1 000

5 000
2 500
1 000
1 000

500
1 000
500

500
1 000
500

0
1 300
2 700
4 200
5 700
8 000
9 000
10 000

0
1 300
2 700
4 200
5 700
8 000
9 000
10 000

0
500
1 000

0
500
1 000

1 000

1 000

Kronor
Taxa

2020

Stagvarande serveringstillstånd

Nytt tillstånd för servering till allmänheten
Nytt tillstånd för servering till allmänheten till konkursbo
efter konkurs
Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform*
Cateringtillstånd
Cateringtillstånd till den som redan har serverinstillstånd i kommunen
Provsmaktillstånd (Egna produkter) Pausservering
Utvidgat / utökat tillstånd till allmänheten (Serveringstid, lokal, dryck)
Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap
Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap
Gemensamserveringsyta
*T.ex. vid ändring från enskild firma till handelsbolag eller omvänt.
Vid ändring till eller från aktiebolag liksom vid övergång från ett
aktiebolag till annat aktiebolag krävs helt nytt tillstånd.
Tillfälliga serveringstillstånd

Servering till allmänheten**
Provsmaktillstånd**
Servering till slutet sällskap***
Tillfälligt utökad serveringstid
**Avgiften inkluderar tillsynsavgift 700 kronor. Tillsynsavgiften
återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.
***Avgiften inkluderar tillsynsavgift 300 kronor. Tillsynsavgiften
återbetalas till sökanden om ansökan skulle avslås helt.
Övriga avgifter serveringstillstånd

Kunskapsprov
Tolkkostnad (i samband med kunskapsprov)
Försenad restaurangrapport
Tillsynsavgifter serveringstillstånd

Årsomsättning:
0 – 100 000 kronor
100 001 – 200 000 kronor
2000 001 – 400 000 kronor
400 001 – 650 000 kronor
650 001 – 1 000 000 kronor
1 000 001 – 1 800 000 kronor
1 800 001 – 2 500 000 kronor
2 500 001 kronor Tilläggsavgift för restaurang som har cateringtillstånd

0 - 3 antal godkännande för avgiftsåret
4 - 15 antal godkännade för avgiftsåret
16 - antal godkännade för avgiftsåret
Fast avgift tillsynsavgift

Stadigvarande tillstånd
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Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen
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Kultur och- och fritidsnämnd
KF beslut Förslag TAXA
2021 (kr) AVGIFT
2022 (kr)

Kronor
Taxa

2021

2022

700
300
0

700
300
0

5
10
20

5
10
20

Idrottsskola

265

265

Avgift enligt lotterilagen
registreringsavgift
kontrollantarvode

330
0

330
0

Diö gymnastiksal (24x18 m), per timme

185/50

185/50

Eneryda gymnastiksal (17x8 m), per timme

155/45

155/45

Gemö gymnastiksal (16x10 m), per timme

155/45

155/45

Hallaryds gymnastiksal (9x6 m), per timme

100/40

100/40

Häradsbäcks gymnastiksal (13x8 m), per timme

155/45

155/45

Linnéhallen C (20x7 m), per timme

155/45

155/45

Linnéhallen D (styrketräningslokal), per timme

155/45

155/45

Pjätteryds gymnastiksal (16x9 m), per timme

155/45

155/45

Ryfors gymnastiksal (24x18 m), per timme

185/50

185/50

45/20

45/20

Elmehallen (40x20 m, läktare ca 270 personer) per timme

265/65

265/65

Haganäs idrottshall (38x18 m, läktare ca 400 pers) per timme

265/65

265/65

Klöxhults idrottshall (36x18 m) per timme

265/60

265/60

Linnéhallen A (34x17 m, läktare ca 400 pers) per timme

265/60

265/60

Linnéhallen B (34x17 m) per timme

265/60

265/60

Vid övernattning tillkommer per natt och person

45/20

45/20

Fotbollsplaner (gräs)
Haganässkolans gräsplan (105 x 65 m) per timme

360/180

360/180

Diö ishall per timme

435/435

435/435

Kulturskola
Terminsavgift kulturskola
Instrumenthyra
Grundavgift****
Dans
Keramik
Teater/kör
Bibliotek
Förseningsavgift film, TV-spel, kortlån (7-dagars) per dag
Förseningsavgift övriga vuxenmedier , per vecka
Fjärrlåneavgift , per lån

Övriga aktiviteter
Avgifter för att deltaga i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater,
kulturcafé och sommarlovsaktiviteter beslutas av respektive verksamhet.
Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms rimligt. Annars får
verksamheten bedöma vad som kan anses skäligt. Nettokostnaden måste
rymmas inom verksamhetens befintliga budget.
Gymnastikssalar

Vid övernattning tillkommer per natt och person
Idrottshallar
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Kultur och- och fritidsnämnd fortsättning
KF beslut Förslag TAXA
2021 (kr) AVGIFT
2022 (kr)

Kronor
Taxa
Omklädning*
Haganäshallen (4 st), per dag
Elmehallen Haganäs (4+4 st), per dag
Linnéhallen (4 st), per dag
Gemö gymnastiksal (2 st), per dag
Klöxhultshallen (4 st), per dag
Diö gymnastiksal (2 st), per dag
Eneryda gymnastiksa l(2 st), per dag
Häradsbäcks gymnastiksal (2 st), per dag
Hallaryds gymnastiksal (2 st), per dag
Pjätteryds gymnastiksal (2 st), per dag
Ryfors gymnastiksal (2 st), per dag
*vid hyra av gymnastiksal eller idrottshall ingår omklädningsrum
Haganässkolan
Klassrum (6 st, 20-30 platser) per dag
Aula inkl scen (hörslinga, projektor, 308 platser) * per dag
Matsal (150 pers) per dag
Matsal 2 (30 pers) per dag
Metodkök per dag
Vid övernattning tillkommer per natt och person
Antal klassrum för övernattning 5 st med totalt 75 platser
Musiksalen (ca 30 personer) per tillfälle
* Vid kommersiella arrangemang - pris enligt överenskommelse
Elmesalen (ca 30 personer) per tillfälle
Övriga lokaler
Pentry Linnéhallen per tillfälle

2021

2022

265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130

265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130
265/130

215/110
1630/545
760/380
435/240
650/380
45/20

215/110
1630/545
760/380
435/240
650/380
45/20

425/210

425/210

165/65

165/65

Gratis
30
80
1700
900
700
400

Gratis
30
80
1700
900
700
400

450
1100
1700
250
600
200
600
1200
200
600
2050
100

450
1100
1700
250
600
200
600
1200
200
600
2050
100

40/tim
100/tim
120/tim
220/tim
220/tim
150/tim
550/tim

40/tim
100/tim
120/tim
220/tim
220/tim
150/tim
550/tim

Badavgifter Haganäsbadet
Entrépriser
Barn 0-2 år
Barn 3-17 år
Vuxen
Årskort vuxen
Babysim (8 tillfällen)
Vattengympa (per termin)
Sommarsimskola (per säsong)

Taxor kort/tagg
Vuxen 1 månads
Vuxen 6 månads
Vuxen årskort
Pensionär/sjukpensionär 1 månads
Pensionär/sjukpensionär 6månads
Pensionär/sjukpensionär årskort
Barn 3-17 år 1 månads
Barn 3-17 år 6 månads
Barn 3-17 år årskort
Familj (2 vuxna + max 3 barn) enkelbad
Familj (2 vuxna + max 3 barn) 1 månads
Familj (2 vuxna + max 3 barn) 6 månads
Taggavgift (tillkommer vid första köp)
Föreningsavgifter simhallen
Stora bassängen 1 bana, förening med simträning
Stora bassängen 1 bana, annan förening
Stora bassängen hela, förening med simträning
Stora bassängen hela, annan förening
Stora bassängen hela + multibassängen hela, förening med simträning
Multibassängen hela, förening med simträning
Multibassängen hela, annan förening
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Kommunledningsförvaltningen
Stina Ramberg Fälth
0476-553 98
stina.ramberg-falth@almhult.se
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Inledning
Digitaliseringsplanen pekar ut färdriktning och prioriteringar för digital
utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2024.
Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för
digitaliseringsarbetet under de närmaste 4 åren.
Planen ger vägledning till verksamheterna i arbetet med att initiera och
genomföra olika utvecklingsinsatser. Mer detaljerad planering av enskilda
projekt och aktiviteter görs efter hand som de är aktuella att påbörja. Samtliga
dessa är kopplade till kommunens årliga budget och verksamhetsplanering där
underlag för investerings- och driftskostnader redovisas. Digitaliseringsplanen
följs upp och revideras årligen.

Digitalisering - en avgörande framtidsfråga
Den pågående digitaliseringen förändrar vårt samhälle och våra liv i grunden.
Den har också blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och
förnyelse av hela den offentliga sektorn. Det gäller även Älmhults kommun som
står inför stora utmaningar och möjligheter.
Älmhults kommun ska rustas för att ta vara på de möjligheter som
digitaliseringen ger inom alla samhällsområden: välfärd, utbildning och
arbetsmarknad samt samhällsutveckling.
På så sätt ska tillgänglighet och service till invånare och näringsliv öka.
Transparens och effektivitet ska stärkas. Digitaliseringen gör det också möjligt
att lämna kostnadskrävande och ineffektiva arbetssätt och omfördela resurser till
insatser med större samhällsnytta samt bidrar till en god arbetsmiljö.
Digitaliseringen är en avgörande framtidsfråga som hör nära samman med
kommunens utveckling och attraktivitet. Både för invånare, företag, besökare
och medarbetare i kommunens egen verksamhet.
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Om arbetet med digitalisering i Älmhults kommun
Organisation för genomförande
Digitalisering är i första hand en fråga om verksamhetsutveckling där ansvaret
för utveckling och genomförande av digitaliseringsprojekt vilar på respektive
förvaltningsområde. Den centrala IT- och digitaliseringsavdelningen erbjuder
kunskap och stöd, samordnar utvecklingsprojekt samt bidrar med IT-kompetens
i projekt/aktiviteter. Finansiering av aktiviteter inom handlingsplanen samlas i
en gemensam investeringsbudget. Där ingår även investeringar för gemensam
IT-infrastruktur.
Planering av olika utvecklingsinsatser enligt planen ska ske samordnat inom
ramen för den årliga budget- och verksamhetsprocessen. Varje förvaltning ska
varje år, med stöd av digitaliseringsledare, göra en behovs- och
utvecklingsinriktad kartläggning för att komma fram till vilka
digitaliseringsinsatser som bör prioriteras. Ett kommungemensamt förslag till
aktivitetsplan godkänns av kommunchefsgruppen för vidare beredning i
budgetprocessen.

Uppföljning av digitaliseringsplanen
Denna plan ska följas upp årligen inom ramen för kommunens modell för
ledning och styrning. Varje utvecklingsområde som pekas ut i denna plan ska
kompletteras med konkret projektplanering som är kopplad till kommunens
årliga budget och verksamhetsplanering. Där beskrivs vad som krävs i form av
aktiviteter, kompetens och resurser för att uppnå de mål och utvecklingsområden
som pekas ut i denna plan.

Samverkan med andra
Samverkan med andra aktörer är absolut nödvändigt för att klara framtidens
välfärd. Att klara kunskapsinhämtning, innovation, kompetens och resurser
kräver samarbete med andra. I planering av upphandling, drift och utveckling av
exempelvis nya system ska samarbete med andra aktörer alltid övervägas.
Älmhults kommun ska vara aktiv i samtal om samverkan i olika former med
andra kommuner. I första hand ska samverkan sökas inom länssamverkan i
Kronoberg, men även med andra kommuner med samma ambitioner som
Älmhult.

Omvärldsbevakning
Älmhults kommun ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom
digitaliseringsområdet och ta vara på kunskap och utvecklingsmöjligheter som
erbjuds genom exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova,
Tillväxtverket och andra nationella och europeiska organisationer som vill
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utveckla offentlig service. Kommunen ska också aktivt bevaka och söka
möjligheter till projektfinansiering via exempelvis EU-fonder.

Lagar och styrande dokument
En kommunal plan för ökad digitalisering måste ta sin utgångspunkt i de
övergripande mål och styrande dokument som finns för Älmhults kommun samt
den lagstiftning och de strategidokument som beslutats på nationell nivå och
inom EU. För att uppnå lösningar med varaktig effekt måste alla aktiviteter ha
samma utgångspunkt. I slutet av dokumentet, under rubriken Appendix, listas de
styrande principer och regelverk som gäller för kommunens digitala utveckling.

Vår syn på digitalisering
Varför digitaliserar vi?
Vi digitaliserar för att Älmhults kommun skall fortsätta utvecklas, höja
servicenivån och samtidigt säkerställa en effektiv förvaltning.
Vi digitaliserar inte för digitaliseringens skull, syftet är att bli bättre och att nå
verksamhetens uppsatta mål.

Vi vill uppnå:
Älmhults kommun har i sin Verksamhetsplan för digitalisering* utpekat tre
övergripande mål för arbetet:
• Enklare vardag för privatpersoner och företag
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
*Verksamhetsplan för digitalisering antagen av kommunstyrelsen 2019-02-05, § 30

Hur digitaliserar vi?
Vi digitaliserar genom att utgå från kundens/användarens respektive den
kommunala verksamhetens behov.
•

Vi jobbar ur ett kundperspektiv gentemot invånare, företagare och
besökare.

•

Vi jobbar ur ett medarbetarperspektiv med vår interna verksamhet.

Vi har en tydlig strategisk färdriktning där vi fokuserar och gemensamt
prioriterar aktiviteter som skapar värde.
Vi har en kultur och ett arbetssätt där vi jobbar tillsammans för att utveckla vår
verksamhet och även samverkar med andra aktörer för att lösa problem.
Vi har en stabil och säker IT-leverans som fundament för nya digitala lösningar.

384

Handlingsplan
2021-06-29

6(18)

Vi är öppna för nya möjligheter och tar oss an utmaningar med lösningsfokus
och ett agilt förhållningssätt. Vi vågar utmana och utveckla.

När digitaliserar vi?
Vi jobbar kontinuerligt med digitalisering, det är inte ett projekt med ett uppsatt
slutdatum utan ett ständigt pågående arbete som utvecklas och förfinas med
tiden och med skiftande behov. Verksamhetsutveckling och digitalisering sker i
större och mindre aktiviteter hela tiden.
Genom den övergripande digitaliseringsplanen skapar vi struktur, prioritering
och uppföljning i det längre perspektivet. Handlingsplanen och aktivitetsplaner i
respektive verksamhet styr de olika aktiviteterna under respektive budgetår. I de
fall arbetet drivs i projektform hanteras detaljplaneringen inom projektet och för
mindre aktiviteter sker tids- och resursplaneringen direkt i berörd verksamhet,
till exempel på intern förbättringstavla.

Vem digitaliserar?
Varje processansvarig har ett ansvar att utveckla sin process och driva
digitalisering inom den.
Varje förvaltning har ett eget ansvar att inom sitt område utveckla sin
verksamhet och driva digitalisering inom den.
Varje medarbetare har ett ansvar att förbättra och utveckla sina dagliga
uppgifter, i detta fall att aktiva söka och lyfta potential för nya arbetssätt och
digitalisering.
För att hålla ihop helheten och driva det övergripande arbetet, guida
organisationen i digitaliseringsfrågor och vara en länk mellan verksamhetsfrågor
och teknik har kommunen en digitaliseringsledare som också ansvarar för att
driva den övergripande digitaliseringsplanen.
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Övergripande mål och strategiska
utvecklingsområden 2021–2024
Processer, resultatmål och struktur
Älmhults kommun tillämpar processledning och resultatstyrning.
Processerna är våra återkommande arbetssätt och det är via dem som vi utför
vårt uppdrag som kommun. Älmhults kommun har tre huvudprocesser som utgår
från Älmhults kommuns vision och som styrs genom resultatmål fastställda av
kommunfullmäktige. Aktiviteterna som sedan utförs i de olika nämnderna är ett
sätt att styra huvudprocesserna mot resultatmålen.
Digitaliseringsplanen tar avstamp i de tre huvudprocesserna och resultatmålen.
Detta betyder att vi utgår från våra processer/arbetsflöden för att fånga
gemensamma behov och prioriteringar. Vi arbetar sedan kontinuerligt med att
utveckla vår verksamhet och med att få bästa nytta av digitala lösningar. Vi
kartlägger och dokumenterar processerna efter hand och där det skapar mervärde
för det fortsatta arbetet att göra det.
De tre huvudprocesserna är:
•

Utbildning och arbetsmarknad
Syftet är att varje invånare ska vara självförsörjande.

•

Välfärd
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart
stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.

•

Samhällsutveckling
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar
planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.

Strukturen i planen utgår från de tre övergripande målen från verksamhetsplanen
för digitalisering:
•

Enklare vardag för privatpersoner och företag

•

Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet

•

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
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Särskilt prioriterade utvecklingsområden
För att skapa goda förutsättningar och en stabil grund för det fortsatta
gemensamma digitaliseringsarbetet i Älmhults kommun finns tre särskilt
viktiga och prioriterade områden.
Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats
För att kunna dra nytta av digitalisering i de olika verksamhetsdelarna krävs en
funktionell, standardiserad och användarvänlig digital arbetsplats med
gemensamma verktyg för dagligt arbete som är enkla att använda. Detta
innefattar till exempel verktyg för att samarbeta och för att dela och spara
information i olika format. Verktygsmässigt finns redan en solid grundstomme
där den mest markanta bristen är avsaknad av digital arkivering (e-arkiv), digital
signering samt säker kommunikation.
Det finns en stor och bred verktygslåda men den används inte fullt ut och inte på
ett effektivt sätt.
Den stora utvecklingsinsatsen består av förenkling, utbildning och stöd till
verksamheten i användning av verktygen. Det behövs insatser för att höja den
digitala kompetensen, det vill säga kunskap, praktiska färdigheter och en öppen
attityd till informationstekniken.
Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland
medarbetarna i kommunorganisationen samt bedöma behovet av
kompetenshöjning. Vi ska ta vara på ”digitala ambassadörer” och uppmuntra
dem som vill, vågar och kan. Det är stora skillnader i digital kompetens både
mellan och inom olika arbetsplatser så vi behöver aktivera olika typer av
insatser.
Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar
Älmhults kommun behöver en effektiv utvecklings- och driftsorganisation för IT
och systemstöd. Det behövs en modell som är förankrad i verksamheterna och
som därmed kan skapa utrymme för förändringsarbete, större effektivitet, bättre
nyttoeffekt av systemstöden och ökad kvalitet i verksamhetsprocesserna. Kärnan
i detta blir införandet av en hållbar och effektiv struktur för process- respektive
systemförvaltning med tydligt definierade och tilldelade roller och ansvar.
Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av
data
För att öka graden av förenkling och automatisering behöver befintliga processer
och verksamhetssystem kartläggas. För att skapa större säkerhet, kvalitet och
transparens behöver hantering och utbyte av information genom processerna
förbättras genom till exempel systemintegrationer och lösningar för öppna data.
Manuella och repetitiva uppgifter bör automatiseras i högre utsträckningar för att
frigöra resurser för uppgifter som inte kan digitaliseras.
Automatisering och datahantering är en grundförutsättning för till exempel
användning av artificiell intelligens (AI) och vidare robotisering.
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Digitaliseringsmål:
Enklare vardag för privatpersoner och företag
Älmhult upplevs av invånare och besökare som en öppen, tillgänglig, högt
digitaliserad och attraktiv kommun. Du får snabb, effektiv och rättssäker
service dygnets alla timmar. Det är enkelt och effektivt att få kontakt och
hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.
Modern och tillgänglig webbplats
En ny version av webbplatsen almhult.se ska utvecklas och införas. Webbplatsen
ska bättre möta besökares krav på en modern serviceinriktad kommunal
webbplats som utgår från deras behov av service och information. Webbplatsen
ska utformas till en attraktiv och tillgänglig kommunikationskanal som stödjer
kommunens värdegrund ”Professionalism, öppenhet och engagemang”, och som
stärker kommunens varumärke. Webbplatsen blir en plattform och förutsättning
för kommunens digitaliseringsutveckling. Införande av en ny webbplats sker
under 2021 för vidare löpande utveckling under 2022–2024.
Smarta digitala tjänster
Förväntningarna på tillgänglig information, direkt kontakt och snabb service
ökar i takt med de möjligheter som skapas genom den nya informationstekniken
Digitaliseringen ger oss möjligheter att möta de ökade kraven och skapa
förutsättningar för stora serviceförbättringar via digitala tjänster. Älmhults
kommun ska erbjuda fler smarta tjänster inom olika områden som utgår från
människors livssituation och näringslivets behov. Kommunen ska senast 2022
vara blankettfri i betydelsen att alla ärenden hos kommunen ska vara möjliga att
uträtta helt via digitala tjänster. Ärendehantering ska digitaliseras och kunden
ska kunna följa sina ärenden hos kommunen via ”Mina sidor”.
Hög välfärdskvalitet
Dagens och morgondagens välfärd måste möta krav och förväntningar på
trygghet, tillgänglighet och valfrihet. Nya arbetssätt och verktygsstöd behöver
införas för att möjliggöra tid och resurser för välfärdens kärnuppdrag. Älmhults
kommun behöver fortsatt arbeta målmedvetet med förbättringar genom digitala
lösningar och trygghetsskapande teknik. Medarbetarna ska erbjudas en modern
och användarvänlig digital arbetsmiljö som ger praktisk nytta.
Skolans digitalisering
Skolverkets mål är att i skolan säkerställa att barn och elever uppnår en hög
digital kompetens och att kunskapsutvecklingen och likvärdigheten stärks.
Arbetet med detta i Älmhults kommun görs i enlighet med Skolverkets ”Riktade
insatser för skolans digitalisering”. Tre primära arbetsområden har identifierats
och aktiviteter inom dessa kommer att ske under de kommande åren. Områdena
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är delakultur, information och kommunikation samt systematiskt användande av
digitala verktyg och medier.
Inom Älmhults skolor och förskolor pågår också ett stort förändringsarbete för
införande av en modern lärplattform som även effektiviserar administration och
erbjuder högre grad av självservice för elever och vårdnadshavare.
Tillgänglig och levande kultur och fritid
Nya förväntningar och krav på tillgänglighet, service och interaktion ställer krav
på framtidens kultur- och fritidsutbud. Interaktiva digitala lösningar som appar
och moderna webbplatser ska bidra till att levandegöra utbudet i kommunen.
Bokningar, ansökningar, lotstjänster med mera ska kunna utföras digitalt.
Framtidens bibliotek kommer att vara än mer tillgängligt och erbjuda fler
digitala tjänster och självservice.
Gott företagsklimat
Ett välmående näringsliv bidrar till att skapa tillväxt och en attraktiv kommun.
För att förbättra klimatet i Älmhults kommun behöver vi höja servicenivån kring
tillstånd och regler och erbjuda fler digitala lösningar som bidrar till enkelhet
och tillgänglighet. Via webbplatsen almhult.se ska kommunen erbjuda fler etjänster, informationsguider och lotsfunktioner kring tillstånd och regelverk. Det
ska vara enkelt att digitalt följa och kommunicera kring pågående ärenden.
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Digitaliseringsmål:
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation
och delaktighet
Kommunens information finns tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter
för ökad transparens samt för privatpersoner, företag och kommunens egen
verksamhet att skapa nya innovativa tjänster av denna information.
Öppna data
Älmhults kommun ska arbeta offensivt med att tillgängliggöra öppna data.
Genom detta ges möjligheter att jämföra, ta ställning och dra egna slutsatser
samt öka förståelsen för kommunens verksamhet. Näringsliv och innovatörer
kan utveckla nya digitala tjänster till invånare och näringslivet. Kommunens
egen verksamhet kan utvecklas genom datadriven innovation och
automatisering.
Ökad demokrati och dialog
I ett alltmer digitaliserat samhälle ökar förväntningarna på att kunna få insyn och
delta i dialog genom att använda ny teknologi. Älmhults kommun ska skapa nya
digitala arenor och kommunikationssätt som bidrar till dialog och som gör fler
engagerade och aktiva i kommunens utveckling och framtid.
Moderna karttjänster
Moderna karttjänster ska införas och utvecklas för att fungera som underlag
bland annat i samhällsplanering, kultur- och fritidsutbud, inflyttarservice, skolval
med mera.
De ska vara tillgängliga och användbara både för privatpersoner och näringsliv
samt omfatta kartlager och geografisk omfattning för hela Älmhults kommun.
Digital delaktighet
Kommunen ska erbjuda stöd och hjälp till de som av olika anledningar inte har
möjlighet att ta del av det digitala utbudet. Detta för att motverka det digitala
utanförskapet och bidra till ett mer inkluderande samhälle där information och
service är tillgänglig för alla.
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Digitaliseringsmål:
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Älmhults kommun har moderna, användarvänliga och effektiva digitala
lösningar som bidrar till god ekonomisk hushållning, hög kvalitet och en
attraktiv arbetsmiljö.
Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats
Se särskilt prioriterade utvecklingsområden
Hållbar organisation med tydlighet kring styrning, roller och ansvar
Se särskilt prioriterade utvecklingsområden
Automatisering av verksamhetsprocesser och effektiv hantering av
data
Se särskilt prioriterade utvecklingsområden
Digital arkivering (e-arkiv)
Möjlighet till digital arkivering är en förutsättning för att få effekt av
digitalisering av verksamhetsprocesser. Syftet med att införa digitalt arkiv är att
skapa en långsiktigt säker digital informationshantering och ett säkert bevarande
av digitala allmänna handlingar i enlighet med Arkivlagen och
Tryckfrihetsförordningen. Målet är att införa ett arkivsystem som kan ta emot
information från kommunens verksamhetssystem. Genom införandet uppnås
även en hållbarare digital informationshantering i det löpande arbetet inom
kommunens verksamheter.
Stöd för ledning, analys och beslut
Kommunen har under 2020 påbörjat utveckling av en ny lösning för beslutsstöd
där chefer, handläggare och administratörer får tillgång till rapporter och
analysstöd. Under kommande period kommer lösningen att byggas ut för att
möta framtidens behov av ett modernt beslutstöd. Behov finns av moduler för
bland annat måluppföljning, nyckeltalsanalys, intern kontroll, licenshantering,
budget, verksamhetsplaner och områden.
Nyttorealisering
Älmhults kommun ska ha en metod och rutiner för att ta fram underlag, analyser
och uppföljning av nyttorealisering och ekonomiskt utfall vid nya IT- och
digitaliseringsinsatser. Analyserna ska väga kostnader mot verksamhetsnytta
vara ett stöd och beslutsunderlag inför ställningstagande till om en investering
ska genomföras. Genomförda investeringar ska följas upp vad gäller faktisk
verksamhetsnytta och ekonomiskt utfall. Nyttorealisering ska beräknas utifrån
fullt genomförd insats, det vill säga att en digital lösning inte är införd förrän den
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tagits i bruk av användare och motsvarar den funktion och kvalitet som
beställaren behöver.
Digital hållbarhet
Digital hållbarhet omfattar åtgärder som syftar till en minskad miljöbelastning
med hjälp av digitala lösningar. Genom att aktivt använda och utnyttja
informationsteknologin ska vi effektivisera och minska behovet av transporter,
resor, energi och naturresurser och därigenom stärka kommunens insatser inom
hållbar utveckling. Detta kan till exempel göras genom användning av IoT
(Internet of Things) och digitala enheter för mätning och optimering av
energianvändning, körrutter med mera. Digital hållbarhet innebär också att vi
ska ställa krav på digitala lösningar och produkter ur ett hållbarhetsperspektiv
samt optimera användning och återvinning av dem. Vi ska aktivt använda
digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunens verksamheter och bidra
till de övergripande målen i Agenda 2030.
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Översiktsbild strategiska utvecklingsområden
för digitalisering
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Översikt resultatmål 2021 i relation till
digitaliseringsmål

Resultatmål 2021

Huvudprocess

I Älmhults kommun ökar
andelen självförsörjande
hushåll för varje år

Utbildning och
arbetsmarknad

I Älmhults kommun
skapar vi förutsättningar
för ett rikt och varierat
fritids- och kulturutbud
och mötesplatser

Samhällsutveckling

I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1%
årligen.
Befolkningsökningen
sker i kommunens olika
delar

Samhällsutveckling

I Älmhults kommun är
det enkelt och effektivt
att få kontakt och hjälp
när du vill starta företag
eller utveckla ditt företag

Samhällsutveckling

I Älmhults kommun får
du snabb och effektiv
service dygnets alla
timmar

Samhällsutveckling

I Älmhults kommun ska
du få ett tydligt och
snabbt besked så att du
kan börja bygga ditt hus
inom 6 månader

Nämnd
•
•
•

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

•

•
•

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden

•

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden
Miljö- och
byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

•

Kommunstyrelsen
Miljö- och
byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

•

Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden
Miljö- och
byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö- och
byggnämnden
Tekniska nämnden

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Samhällsutveckling

Digitaliseringsmål

•
•
•
•
•
•
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•

•

•
•

•

•

•

•
•

Enklare
vardag
Högre kvalitet
och effektivitet

Enklare
vardag
Smartare och
öppnare
förvaltning
Enklare
vardag
Högre kvalitet
och effektivitet
Smartare och
öppnare
förvaltning
Enklare
vardag
Smartare och
öppnare
förvaltning

Enklare
vardag
Smartare och
öppnare
förvaltning
Högre kvalitet
och effektivitet
Enklare
vardag
Högre kvalitet
och effektivitet
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Resultatmål 2020

Huvudprocess

I Älmhults kommun
arbetar vi
hälsofrämjande och
förebyggande vilket
innebär ett minskat
stödbehov

Välfärd

I Älmhults kommun ska
alla barn och elever få
sina val av skolor

Utbildning och
arbetsmarknad

I Älmhults kommun får
du ett stöd anpassat
utifrån dina
förutsättningar och där
effekterna av insatserna
positivt ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga

Välfärd

Alla barn och elever har
en positiv
kunskapsutveckling
samt att alla är behöriga
till yrkesprogram på
gymnasiet

Utbildning och
arbetsmarknad

Nämnd
•
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Digitaliseringsmål
•

•
•
•

Kultur- och
fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

•

Utbildningsnämnden

•

•

•

•
•

Socialnämnden
Utbildningsnämnden

•
•
•

•

Utbildningsnämnden

•
•
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Högre kvalitet
och effektivitet
Smartare och
öppnare
förvaltning

Enklare
vardag
Högre kvalitet
och effektivitet

Enklare
vardag
Högre kvalitet
och effektivitet
Smartare och
öppnare
förvaltning

Högre kvalitet
och effektivitet
Smartare och
öppnare
förvaltning
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Appendix:
Styrande dokument, lagstiftning och regelverk
Nedan listas styrande principer och regelverk som ska ligga till grund för
kommunens digitala utveckling. Alla insatser ska utgå från relevanta
styrdokument som:
Älmhults kommun:
•
•
•
•
•

Älmhult kommuns vision
Policy för ledning och styrning – Ekonomistyrningsprocess
Verksamhetsplan för digitalisering
Miljöplan 2030
IT-policy och IT-säkerhetspolicy

Övergripande:
•
•
•
•
•
•

Regering: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
SKR: Strategi Utveckling i en digital tid
SKR: Vision e-hälsa 2025
SKL:s Mål och strategier för e-samhället
SKR: Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Kommunen ska anpassa sitt utvecklingsarbete utifrån de riktlinjer som
löpande tas fram av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG)

Kommunen ska i sitt utvecklingsarbete alltid följa och beakta lagar och direktiv
som:
•
•
•
•
•

EU:s dataskyddsreform (General Data Protection Regulation (GDPR)
(Regulation (EU) 2016/679))
Personuppgiftslagen (PuL 1998:204)
Tillgänglighetsdirektivet (2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig
service)
Kameraövervakningslagen (2013:460)
EU:s direktiv för öppna data Open Data Directive (Directive (EU)
2019/1024 (under utredning för genomförande i Sverige, delbetänkande
Innovation genom information SOU 2020:55)
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Definitioner – begrepp och uttryck
Digitalisering: Begreppet Digitalisering handlar om hur man (som kommun)
drar nytta av/hanterar de möjligheter och utmaningar som ny/befintlig
informationsteknologi medför, i syfte att ge sina invånare bättre service/nytta.
Öppna data: Digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar.
Vad som är öppna data regleras i EU:s direktiv för öppna data Open Data
Directive (Directive (EU) 2019/1024. Det innebär att de offentliga data som
samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska
tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att de kan återanvändas.
Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända
information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det blir enklare för enskilda att söka
efter specifik information och analysera den utefter sina egna förutsättningar
exempelvis i en valsituation.
Nyttorealisering: Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta
som fås av investeringen, detta gäller även IT-investeringar. Det finns modeller,
vägledningar och rutiner för att arbeta med nyttorealisering för att hjälpa
offentliga aktörer med ett systematiskt arbetssätt och för att skapa bättre
underlag inför investeringsbeslut och sedan uppföljning av resultatet. Innan en
IT-investering/ett digitaliseringsprojekt genomförs kalkyleras
investeringsutgifter, driftkostnader, behov av personella resurser med mera.
Vinster i olika former ska också beskrivas, som till exempel minskad tidsåtgång
för personal eller ökad kvalitet i leveransen till mottagaren. Detta utgör
beslutsunderlag inför ställningstagande till om ett projekt ska genomföras. När
investeringen genomförts ska den efter en rimlig tid följas upp för avstämning av
förkalkylen. Hur stämmer investeringsutgifter och driftkostnader överens med
bedömningen i samband med beslutet? Vilka vinster uppnåddes i förhållande till
förväntningarna?
App: App är en förkortning av engelskans ”application” som betyder program
och syftar på program till datorer, oavsett vilken typ av dator det gäller.
Förkortningen app har fått den snävare betydelsen att bara syfta på program till
smarttelefoner och datorplattor, men används numera även i mer traditionella
datorer som ”stationära” eller ”laptops”.
Digitala tjänster/e-tjänster: Offentliga digitala tjänster/e-tjänster är en service
som företag och enskilda kan använda för att uträtta olika ärenden som de har
hos en offentlig myndighet. Den tillhandahålls på elektronisk väg till exempel
med dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.
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1. Om lokalresursplanen
Lokalresursplanen utgör ett viktigt planeringsunderlag för Älmhults kommun strategiska
utveckling. Målet är att den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med
lokalförsörjningsprocessen.

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

1.2 Modell lokalresursplanering
Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att
samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov.
Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).
Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas
planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade
åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med
delredovisningar per verksamhetsområde.
Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och
pågående lokalförändringar.
Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen
är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari
månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i
samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska
vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.
Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att
budgeten för kommande år behandlas.

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

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2022
Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt
fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande
materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror
av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk
placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i
översiktsplanen.

2 Lokalbestånd och kostnader
2.1 Lokalbestånd
Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I
nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens
bestånd av ägda lokaler omfattade 2020 cirka 121 000 m2 bruksarea (BRA), se figur 1.
Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2020
omfattade cirka 5 900 m2 bruksarea (BRA). Sen föregående lokalresursplan har det
tillkommit förhyrning av moduler vid Haganässkolan ca 3 000 m2, vilket är temporärt
och ersätts av Paradisskolan, hösten 2022. Vidare har nytt LSS boende ”Isak” tillkommit
med ca 300 m2, som hyrs av Älmhultsbostäder.
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Nyttjad lokalyta per verksamhet 2021
ca 121 086 kvm BRA
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Utb F-9, GY

60 000
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26187
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TekniskF
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4 334 6300 5 994 3 773
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Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA)

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

2.2

Lokalkostnader

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler
uppgick till ca 90 miljoner kronor 2020, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för
de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 15,2 miljoner kronor 2020, se figur 4.
2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler
I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2020 fördelat
per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.
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Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler
I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2020
fördelat per lokalkategori.

Kostnad externt förhyrda verksamhetslokaler
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0
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Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna

3 Lokalresursplan 2022 – 2032
3.1 Förskola
Förutsättningar
Vid utgången av år 2020 var populationen i åldersspannet 1 – 5 år 1 176 barn i
kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.
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Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden
beräknas uppgå till ca 360 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca
320 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2032. I genomsnitt innebär det en
ökning av kapacitetsbehovet om ca 29 platser per år under planeringsperioden.
Ökningen är inte helt linjär över åren. Fram till år 2023 är ökningstakten något lägre
per år medan åren 2024 – 2032 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i
åldersspannet.
Det är framför allt i centralorten som behoven uppstår. En övergripande ambition är
verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar är ibland nödvändiga men
bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då de är såväl kostsamma som
svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet bör därför vara att så långt
som möjligt arbeta bort modullösningar.
Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en
förskola med Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på
Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults
kommun.
Förändringar i lokalbeståndet
Den fristående förskolan på Paradiset startade sin verksamhet i januari 2021 och
inrymmer 120 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande platser nu erbjuds i
de västra delarna av centralorten.
Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att ”Lyckan”
som ligger inne i Haganässkolan avvecklas i juni 2021 och därigenom frigörs
behövlig yta till gymnasiet.
Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut
2022, detta kan förlängas till 2025. Modulerna bör på sikt ersättas av en permanent
utbyggnad om två avdelningar om verksamheten når sitt kapacitetstak.
År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna
ska placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet som pågår för
området. En extern aktör kommer både bygga och driva förskolan på Furulund.
Haga förskola, som är kompletterad med moduler, är i behov av renovering
alternativt utrangering. Externa aktörer har visat intresse för att etablera förskola som
ersättning för Haga. I det fall att Haga förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka
på denna förskola.
Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de
västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta
behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.
3.2 Grundskola
Förutsättningar
Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år
2020 till 1 811 barn.
Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 669 barn.
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Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 480 barn i
Älmhults kommun vid utgången av år 2020. Ungefär 10% av barnen går i friskola,
vilket innebär att vid utgången av 2020 gick ca 2 230 barn i den kommunala
grundskolan.
Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande;
Skola

Antal platser

F-6 skola i centralorten

862 platser

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten

290 platser

Högstadium, Linnéskolan

504 platser

Internationella skolan ”F-9”

700 platser

Moduler vid Elmeskolan

350 platser
Totalt 2 706 platser

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i
dagsläget i princip endast Internationella skolan och modulskolan som har
lokalkapacitet i högre omfattning. På Internationella skolan finns plats för ytterligare
ca 250 barn och vid modulskolan finns plats för ca 120 barn. Ledig lokalkapacitet för
att bedriva grundskoleverksamhet utanför centralorten återfinns i Ryfors. I den
enheten skulle sammantaget ca 80 barn kunna placeras i F-3 respektive 4 – 6 klasser.
Utbildningsnämnden har beslutat att Ryfors skola blir en permanent F-6 skola.
Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 670 barn
och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 409 barn.
Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I
dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina
volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver
hanteras av de kommunala grundskolorna.
I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora volymökningen
av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och ökningen är inte helt
linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra år en något lägre
ökningstakt.
Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större
flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att
erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig
förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
Förändringar i lokalbeståndet
Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråktas för
verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat
på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever.
Kommunfullmäktige har beslutat om tillbyggnad av Linnéskolan. Tillbyggnaden är
planerad att ske i två etapper. Första etappen ska vara klar till höstterminen 2023.
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Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är slutförd år 2026 kommer
knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta beräknas vara en tillräcklig
volym fram till ungefär år 2032.
Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med
höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan har flyttat ut i
moduler på Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra
Bökhult, Paradiset etapp 3 står klar.
Kommunfullmäktige har även beslutat om tillbyggnad av Diö skola. Tillbyggnaden
beräknas stå klar till höstterminen 2021.
Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler att behövas för
verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av
Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv.
Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms
behöva stå klart runt 2027. För att ha en beredskap föreslås att en planändring av
området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att
planeringsförutsättningarna skulle ändras.
Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022
som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till
2032.
3.3 Grundsärskola
Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan.
Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i
skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära
undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga
kamrater. Grundsärskolans lokaler på Linnéskolan ingår i ombyggnadsplanerna i
etapp 2.
3.4 Gymnasium/Komvux
Förutsättningar
Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2020 till 602
personer.
Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i
gymnasieålder att öka med ca 415 personer, därtill kommer behov för ca 100
överåriga elever.
Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån
kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av
kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan.
Förändringar i lokalbeståndet
Under 2021 kommer modulerna i C-korridoren på Haganässkolan att avvecklas.
Detta kompenseras genom att skolan tar över förskolans lokaler och
gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid halvårsskiftet 2021.
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Ett uppdrag föreligger kring att ta fram en förstudie för lokalbehoven vid
Haganässkolan som ska återrapporteras hösten 2021.
Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet
kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux
kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.
Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan
eventuell volymökning kan påverka lokalfrågan men i dagsläget kan det inte
bedömas.
3.5 Vård- och omsorg
Idag finns 179 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och
omsorgsboende (108 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (11
platser).
Dagens kapacitet i vård- och omsorgsboenden ser ut enligt följande;
Boende

Antal platser

Almgården

30

Almgården (korttidsboende)

11

Nicklagården

56

Elmiersgården inkl plan 5

32

Ekebo

27

Solgården

23

Totalt antal platser

179

Under perioden 2022 – 2032 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 561 till
2 654 (ökning 93 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 032 personer
till 1 368 (ökning 336 personer).
Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största
ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild
över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram
till och med år 2026 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år minskar med 26
personer, den äldre åldersgruppen ökar med 131 personer.
Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller
demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer
efter kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults
kommun. På de särskilda boendena bor idag (2021-04-13) 10 stycken i åldern 65 79 år och 115 stycken är 80 år eller äldre.
Idag finns 3 593 (2021) personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, varav
2 561 är i åldern 65 – 79 och 1 032 är 80 år eller äldre. Av personer i åldern 65 – 79
är ca 0,4% i behov av plats på vårdboende idag. I åldersgruppen 80 år och äldre är ca
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11% av personerna i behov av plats på vårdboende. Utgår vi från att hälsan för
Älmhultborna år 2032 är likvärdig med dagens situation uppgår det samlade behovet
av vård- och omsorgsplatser till 162. Fram till år 2026 förväntas behovet av
vårdboende uppgå till 138 platser.
Förändringar i lokalbeståndet
I dagsläget finns det 168 vård- och omsorgsplatser att tillgå, vilka är fördelade på
följande boende: Nicklagården, Elmiersgården, Almgården, Ekebo samt Solgården.
Sammantaget gör det att behovet av en nybyggnation, tillbyggnad av befintliga
boenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare inte uppstår under
planeringsperioden 2022 – 2032.
Status på särskilda boenden
I mars 2020 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att utreda behov av
ombyggnation på Nicklagården, renovering och tillbyggnad av Solgården samt
ombyggnation av den gamla delen av Almgården. Det som framkommit vid
utvärdering av lokalerna är:
-

Nicklagården har inga behov av större fastighetsreinvesteringar. Utvändigt finns
behov av målning av fönster, dörrar och plåtarbeten.

-

Solgården har under perioden ett omfattande renoveringsbehov sett ur både
fastighets- och verksamhetsbehov. En preliminär kostnadsuppskattning har tagits
fram vilket anger ett investeringsbehov om ca 34 mkr för att uppnå en ytterligare
livslängd av fastigheten i 40 år. Vidare föreligger redan idag ett akutbehov av
ombyggnad- och renovering av köket som är beräknat till ca 20 mkr. Solgården
är inte optimal utifrån ett verksamhetsperspektiv då det är få platser med en
omodern planlösning vilket ökar driftskostnaderna. En renovering av denna
omfattning kräver evakuering av brukarna till annat boende, vilket är möjligt
med hänsyn till disponibla rum vid Nicklagården.

-

Den äldre delen av Almgårdens lokaler är i behov av översyn gällande såväl
användningsområde som behov av renovering. Idag är det övre planet stängt
medan korttidsverksamhet bedrivs i nedre planet då lokalernas utformning inte
lämpar sig för vårdboende platser. Lokalerna är ändamålsenliga för verksamhet
såsom t ex kontor, som skulle kunna användas för att minska extern förhyrning
och därmed minska hyreskostnader. För att få ett tillförlitligt beslutsunderlag bör
ett kostnadsunderlag tas fram för alternativa användningsområden (kontor,
avyttra mm).

-

Almgårdens nyare del har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.

-

Ekebo har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.

-

Elmiersgården har inget behov av större fastighetsreinvesteringar.
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3.6 Omsorg funktionsvariation
Förutsättningar
2021 finns tre gruppbostäder med sammanlagt 15 lägenheter, fem servicebostäder
med sammanlagt 43 lägenheter. Inom Socialpsykiatri finns sammanlagt 15
lägenheter.
Daglig verksamhet har 2021 sammanlagt 3 lokaler, med rum för 55 brukare.
Status på bostad med särskild service
-

-

-

-

Gruppbostäder
Druvan har 4 brukarlägenheter i en bostadsrättsförening, där samtliga är uthyrda.
Det föreligger idag ett mindre renoveringsbehov i form av åtgärder för att
förbättra brandskyddet samt ytskikt.
Oxtorget har 6 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Gruppbostaden har inga
behov av större fastighetsreinvesteringar.
Östergatan 11 (Isak) är en ny gruppbostad med 5 brukarlägenheter varav 1 är
ledig. Gruppbostaden har inga behov av fastighetsreinvesteringar.
Servicebostäder
Pärlan har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Servicebostaden har inga
behov av större fastighetsreinvesteringar.
Kronan har 6 brukarlägenhet plus 1 särskilt anpassad lägenhet där samtliga är
uthyrda. Servicebostaden har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.
Östergatan 4 har 10 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda. Servicebostaden
har inga behov av större fastighetsreinvesteringar.
Hagabo har 9 brukarlägenheter varav 1 är ledig. Servicebostaden har inga behov
av större fastighetsreinvesteringar.
Vattengatan har 7 brukarlägenheter varav 2 är lediga. Servicebostaden har inga
behov av större fastighetsreinvesteringar.
Boende socialpsykiatri
Baldersgatan 21 har 9 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.
Baldersgatan 36 har 6 brukarlägenheter där samtliga är uthyrda.

Sammanfattningsvis så har OF idag en ledig lägenhet i boendeformen gruppbostad
samt tre lediga lägenheter i form av servicebostad. Tekniska förvaltningen har
undersökt möjligheten till att utöka gruppbostaden Druvan med ytterligare någon
lägenhet. Resultatet av undersökningen visar att detta inte är möjligt.
Förändringar i lokalbeståndet
Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL
(Socialtjänstlag 2001:453) inom socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4
boendeplatser under de närmaste åren. Personerna som är i behov av boende inom
socialpsykiatrin blir oftast kända för socialförvaltningen via Region Kronoberg och
därmed är dessa personer och deras behov svåra att kartlägga.
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En boendeplan över framtida behov inom omsorg funktionsvariation har utarbetats.
Denna visar på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper inom både
LSS(lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och
SoL(Socialtjänstlag (2001:453). Fler personer har, och kommer att ha, behov av
insatsen daglig verksamhet. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen,
2021 är 55 personer aktuella. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull
sysselsättning för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det
kommer att behövas ändamålsenliga lokaler för detta.
Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av gruppbostad är tillgodosett
fram till hösten 2023, under förutsättning att nuvarande biståndsbeslut kvarstår.
Placering av ett eventuellt gruppboende ska följa fastlagda riktlinjer i den
översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det att nästa gruppbostad är planerad
att förläggas till Västra Bökhultsområdet.
3.8 Kultur och Fritid
Anläggningar och idrottsmiljöer
Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer är en viktig förutsättning för människor
att kunna vara fysiskt aktiva. I takt med att Älmhults kommun växer behöver
kommunens plan- och samhällsplanering, såväl kortsiktigt som långsiktigt, säkra
tillgången till idrottsanläggningar, idrottsmiljöer och mötesplatser i hela kommunen.
För att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet måste frågan integreras tidigt
och bli en naturlig del i samhällsplaneringen
Anläggningar
-

Ishallen i Diö har renoveringsbehov, den första åtgärden som behöver
genomföras är att byta ut taket, men även kylanläggningen närmar sig slutet av
sin tekniska livslängd. En uppskattad kalkyl för investeringen finns i
investeringsplanen och uppgår till ca 20 mkr.

-

Flera nya idrottsföreningar har etablerat sig i Älmhult, så som Cricketklubben
och Kurd FF. Vilket medför behov av anpassning i befintliga anläggningar men
också fler bokningsbara tider.

-

Spontanidrottsytor blir allt viktigare då efterfrågan av ytor för aktivitet och möten
har ökat. Det efterfrågas någonstans att utöva idrott spontant utan att boka in sig.
En satsning på att skapa spontanidrottsytor ger förutsättningar för fysisk aktivitet
på barn och ungdomars egna villkor, samt bidrar till en god integration och
samhörighet i området.

Sammantaget möjliggör en utveckling av ett nytt idrottsområde på Vena att en del av
kommunens framtida behov av anläggningar för både inom- och utomhusidrott kan
säkerställas. Vidare behövs en långsiktig plan tas fram för såväl spontanidrottsytor
som andra anläggningar för alla orter i Älmhults kommun.
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Friluftsliv
Satsningar på kommunens kanot-, cykel- och vandringsleder liksom kommunens
motionsspår kommer att vara viktiga för att göra Älmhult till en attraktiv kommun
och plats att bosätta sig i. Dessa satsningar ingå inte i lokalresursplanen.
Kulturanläggningar
En översyn av biblioteket, utifrån ett utökat uppdrag kopplat till digitalisering, och
även fritidsgården lokaler ska genomföras under året.
3.9 Övriga fastigheter och anläggningar
Kommunala kök
Flera av kommunens kök är i omfattande behov av renovering eller ombyggnation.
Behovet är både utifrån arbetsmiljökrav och i syfte att uppnå en effektiv och
ändamålsenlig måltidshantering. Det sammantagna bedömda investeringsbehovet för
köken med nuvarande struktur på måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner
fram till och med 2024. Bedömningen är att utvecklingsmöjligheterna inom
måltidsverksamheten ger effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift
om helhetstänk och samordning uppnås.
Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras
Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan, Gemöskolan andra
mindre kök i närområdet. Där till är inriktningen att Linnéskolans nya kök också
utgör kommunens beredskapskök med syfte att kunna hantera driftstopp i något av
kommunens kök eller vid en extraordinär händelse.
Enligt uppdrag från tekniska nämnden utreder förvaltningen nuvarande struktur och
logistik i syfte att nå kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice.
Utredningen är en del av tekniska nämndens budgetunderlag för 2022.
Inför budget 2022 och plan 2023–2024 är investerings- och driftkostnaden kopplat
till kommunens kök enligt bedömning och sammanställning:
Tillkommande lokalkostander
för nedan projekt (Tkr)
Objekt
Ingår i hyran
Kök Paradisskolan
Kök Linneskolan
Kök Solgården och Ryfors
Kök Nicklagården
Kök vid förskolor, Tornet,
Eneryda, Liatorp, Pjätteryd
Kök Haganäs och Gemö
Summa

Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)
Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader (4,5%)
Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)
Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)
Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)
Mediakostander, drift, felavhjälpning
samt kapitaltjänstkostnader(4,5%)

2022

2023

550

1 950
?

2024

2025

?

2 750

Anteckning

Tillagningskök med kapacitet 800 port
Tillagningskök med kapacitet 2500 port

800

550

Investeringskostander (Tkr)
2022
2023
2024

20 000

Tillagningskök med kapacitet 150 port

495

11 000

405

9 000

Anpassning av mottagningskök

20000

15 000 Ombyggnation till tillagnig kapacitet
15000

900

675
675

20000

Mottagningskök med kapacitet 75 port

Bäckgatan
Fastigheten omfattar ca 7 000 kvm lokaler och 27 326 kvm inhägnad gårdsyta.
Bäckgatan inrymmer olika verksamheter så som kommunal, polisen, regionen samt
uthyrda delar till privata företag.
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Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en omfattande renovering för att uppfylla
krav på arbetsmiljö samt att säkerställa en funktionell, säker och ändamålsenliga
verksamhetsmiljöer. 2020 lämnade Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
Bäckgatan vilket medfört behov av att anpassa lokaler och utrymmen för nya
verksamheter samt att möjliggöra ytterligare ytor för extern uthyrning.
Bäckgatans gårdsyta är i behov av anpassning och åtgärder för att skapa en säker och
funktionell hantering mellan verksamheternas behov och ytor. Polisen har signalerat
att på sikt kan det vara aktuellt med ytterligare behov av lokaler för deras verksamhet
vilket medför att kommunen redan nu behöver en långsiktigplan för verksamheterna
vid Bäckgatan. Även för räddningstjänsten behöver en översyn ske för att långsiktigt
hantera behovet av ett ändamålsenligt övningsområde och lokaler. I detta arbete
behöver även en operativ analys ske i syfte att blåljusverksamhetens framtida
geografiska placering är i linje med kravet på uppdraget och insatsen.
Kommunhuset
I takt med att kommunens invånare antal ökar, ökar också behovet av kontorsplatser
och gemensamhetsutrymmen för den kommunala administrationen. På kort sikt
bedöms behovet av lokaler vara hanterbart då VA-verksamheten kommer att flytta ut
i samband med att nya vattenverket färdigställs. Ytterligare faktor att reflektera över
är pandemins effekt och erfarenheter kopplat till behovet av kontorsutrymmen. Här
föreslås att en utredning genomförs avseende kommunhusets kontorsutrymme där
man belyser morgondagens krav, behov och önskemål för att bibehålla en attraktiv
och ändamålsenliga arbetsmiljö för kommunens administration. Denna utredning
förslås ske under 2021–2022 och ligga till grund för behovet från 2023.
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4 Förenklat Gantschema, översikt
Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda projektens olika moment samt när i
tid de behöver genomföras. Bilden visar även förväntad investeringskostnad för varje objekt.

Lokalresursplan 2022 - 2032
Investering Not

Status

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028 2029 2030 2031 2032

Mkr

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

Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1
Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb
Skola F-6 Paradiset
Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller
Skola Diö utbyggnad 4 klassrum
Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (1)
Tillfällig modulskola
Förskola Haga ersättning
Förskola Norregård utbyggnad
Förskola Furulund
Förskola Vena
Förskola Vena etapp 2
Renovering ishall Diö
Ny idrottsplats Vena (2)

250
100
250
150
11
Utreds
Genomförd
40
10
40
40
40
21
40

Detaljplan
Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation
Avveckling

1) Förstudie pågår kring verksamhetens behov som inryms i Haganässkolan. Annan lösning än tillbyggnad av skolan kan bli aktuell.

Förstudie pågår
Avveckling sker under hösten 2022

Om privat aktör ingen investering

Möjliggör exploatering av Elmekulla

Byggnation
Projektering
Byggnation
Inget uppdrag
Byggnation
Förstudie
Färdigställd
Inget uppdrag
Inget uppdrag
Planuppdrag
Planprogram
Planprogram
Inget uppdrag
Inget uppdrag

2) Placering av ny idrottsplats i Vena möjliggör exploatering av Elmekulla området för bostäder och verksamheter.
Netto intäkten för exploatering av Elmekulla uppgår till ca 45 Mkr enligt exploateringsbudgeten. Med andra ord kan anläggande av ny IP finansieras genom exploateringsintäkterna
för den frigjorda marken för dagens idrottsplats
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5 Budget 2022 med planår 2023–2024 - hyreskostnad
Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler.
Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR

År
2022

Skola 7-9 Linné etapp 1

Skola 7-9 Linné etapp 2 omb

Skola F-6 Paradiset

Skola Diö utbyggnad 4 klassrum

Tillfällig modulskola

Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd)

Mediakostnad, drift***, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad* 40år 4,5%
Lokalvårdskostnad
Summa
Mediakostnad, drift***, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad* 35år 4,5%
Lokalvårdskostnad
Summa
Mediakostnad, drift***, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad* 45år 3,7%
Lokalvårdskostnad
Summa
Mediakostnad, drift***, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad* 35år 4,5 %
Lokalvårdskostnad
Summa
Mediakostnad, drift, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad** 2år 51,5%
Hyra moduler
Summa
Mediakostnad, drift***, felavhjälpande
Kapitaltjänstkostnad* 30år 4,5 %
Lokalvårdskostnad
Summa

SUMMA TOTALT

2023
2 800
5 625
2 000
10 425
0
0

2024
2 800
11 250
2 570
16 620
0
4 500

0

0
2 800
9 342
2 570
14 712
170
495
180
845
0
0
0
0
0
0

0

0

4 500
2 800
9 342
2 570
14 712
170
495
180
845
0
0
0
0
170
675
150
995

15 691

25 982

37 672

0
0
0
0
0
1 166
3 892
1 988
7 046
170
495
180
845
1 800
3 500
2 500
7 800

Investering TKR
2021
2022

2024

25 000

150 000

75 000

0

0

0

25 000

75 000

172 500

57 500

11 000

10 000

208 500

* Årets avskrivning + intern ränta (1,5 % 2021) första året från höstterminen (augusti-dec)
**Markberedning, montage, ledningar (el, vatten, avlopp, värme, fiber), VVS, lekplats, miljöhus, parkering mm avskrivning på 2 år
***Drift: Media värme, el fastighetsskötsel inre och yttre, sophantering. Ej städ eller vaktmästeri

414

2023

207 500

100 000

85 000
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Kommunstyrelsen
Investeringsanslag, tkr

Investeringsram, tkr

415
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Tekniska nämnden skattekollektivet
Investeringsanslag, tkr
Nytt äskande
eller tidigare
beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat

Ingår
projekt i
lokalresursplan
?
Nej
Nej

Erhålle
r
projktet
extern Projektfinansie numme
ring?
r
Projektnamn
Nej
14930 Industristamspår
Nej
17150 Kommunhuset anpassning

Nyinvestering Beslutad
eller
budget
Budget
Reinvestering tom 2021
2022 Plan 2023
Reinvestering
1 500
1 500
700
Reinvestering
700
500
500

Tidigare beslutat

Nej

Nej

17230 Renovering Bäckgatan

Reinvestering

Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

17481 Ny skola Paradiset
17482 Nytt högstadie Linnéskolan (Etapp 1)
Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2)
Utbyggnad Förskola Norregård (2 avd)
Lokalresursplan resterande
17488 Diö ishall kylaggregat
Diö ishall renovering
17489 Taxihuset
17491 Torgbyggnad

Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej

Nej
Nej

17492 Lastaren fasader
Blåljushuset

Reinvestering
Nyinvestering

Nytt äskande

Nej

Nej

Renovering kök Solgården och Ryfors

Nyinvestering

0

Nytt äskande

Nej

Nej

Renovering kök Nicklagården

Nyinvestering

0

0

0

Nytt äskande

Nej

Nej

Nyinvestering

500

8 500

9 000

Nytt äskande

Nej

Nej

Renovering kök vid Tornets fsk, Eneryda fsk, Liatorp fsk och
Pjätteryd fsk
Renovering kök och matsal Haganässkolan och Gemöskolan.

Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Flytt av två stugor till Ormakulla
GC-väg Skolgatan
GC-väg Östra Björkgatan
Korsningspnkt Kyrkogatan/Bäckgatan
Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan
GC-väg Eriksgatan
Västra Ringvägen GC åtgärder
GC-väg Linnéskolan- Cykelbro över Elmevägen
Korsningspunkter Ljungbyvägen
GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen
Säker cykelöverfart väg 23
Bussuppställningsplats
Gångbro Hallaryd, norra
Gångbro Hallaryd, södra
Paradisparken etapp 1
Östra Ringvägen
Ekvägen
Återställning av trottoarer
Övningsfält
Rökskydd
Rökdykarradiosystem
RAKEL radiosystem
Räddningsfordon Älmhult

Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Tidigare beslutat

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

20512
20513
20411
20412

Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd
Tankenheten
Paradisskolan kök och skolrestaurang
Linnéskolan kök och skolrestaurang
Haganässkolan kök och skolrestaurang
18300 Ersättning hjullastare

Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering

Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

18300
18300
18300
18300
18300
18300

Ersättning Minihjullastare
Heatweed
Skogsvagn
Bevattningsvagn
Manskapsbod
Väghyvel nr1

Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300

Redskapsbärare
Väghyvel nr 2
Spolsläp
2m gräsklippare
3m gräsklippare
Sopmaskin upptagande
Traktor stor
Dragen sopmaskin
Hjullastare
Liten traktor
Motviktstruck
Sugande sopmaskin
Heatweed Liten
Heatweed Stor
Lastbil
Hjullastare
Minihjullastare
Ny lekplats Klöxhult

Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering

14118
14119
14123
14124
14125
14126
14127

14128
14114
14115
14116
14117
20543
20544
20545
20550
20511

1 800

2 000

195 000 57 500
2 500 150 000

0
75 000
25 000

200

200

200

0
0

0
300

0

Plan
2024

Plan
2025

300
500

300
1 500

Plan
2026

300

Plan
2027

300

Plan
2028

300

Plan
2029

300

Plan
2030

300

Plan
2031

300

Plan
2032

300

Plan
2033

300

2 000

75 000
10 000
80 000
200
7 500

57 500
225 000
100 000
10 000
350 000
5 600
15 000
0
300

190 000
5 000
7 500

40 000

10 000

10 000

40 000

2 000
20 000
0

500

14 500

15 000
700
925
150
550
200
800
500
515
850
2 500
6 500
5 000
700
150
0
16 000
5 000
0
1 500
800
200
1 400
6 200
5 200
9 600
2 000
2 000
2 000
2 000

700
925
150
550
200
800
500
515
0
0
500

850
2 500
6 000
5 000
700

150
0

0

0
8 000

8 000

5 000
0
0

1 500
800
200
1 400
2 000

4 200
1 000

4 200

3 200

3 200

3 200

3 200

2 000
2 000
1 000
2 000

0

1 000

600

600
300
300
200
200
5 500

300
300
200
200
5 500
600
5 500
250
300
700
1 500
1 000
600
2 000
500
150
1 600
300
0

1 500
2 800
2 000
600

204 900 217 250

416

5 200
3 000

0

2 000

Nyinvestering

Total
budget

127 825

1 500
207 415

241 900

63 600

4 700 42 300

300

6 050

8 300

4 100

300

600
5 500
250
300
700
1 500
1 000
600
2 000
500
150
1 600
300
1 500
2 800
2 000
600
1 500
924 040
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Tekniska nämnden skattekollektivet
Investeringsram, tkr
Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering

Projektnr
Projektnamn

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

Plan
2028

Plan
2029

Plan
2030

Plan
2031

Plan
2032

Plan
2033

Total
budget

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

23 000

17320 Fastighetsmiljöer

Reinvestering

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

22 500

17400 Reinvesteringar o komponenetbyte

Reinvestering

3 000

25 000

25 000

30 000

0
500

0
500

500

500

17000 Ombyggnad av lokaler

Reinvestering

17472 Övervakningskamera larm mm
17475 Förbättring av IT skolor/säbo

Nyinvestering
Reinvestering

500

500

500

1 000
800

1 500
600

1 500
1 000

17920 Ombyggnad av avdelningskök
Reinvesteringar för att hålla beslutad nivåReinvestering
Nyinvestering
Upprustning av Ormakullagården
Reinvestering
20410 Kosten inventarier
Reinvestering
20500 Räddningsutrustning
Reinvestering
20514 Räddningsfordon, båtar mm

1 000

2 000

Reinvestering

17476 Uppgrad mjukvara styr o regler

Reinvestering

17477 Komponentbyte lokaler K3
17478 Städ-maskiner/utrustning

Nyinvestering
Nyinvestering

10370 Gatuåtgärder
14200 Asfaltprogram
14621 Byte vägmärken
14622
14801
14800
14660
18300

Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Dagvattenpumpstationer
Utbyte till LED ca 500 st/år
Gatubelysning övrigt
Lekplatser förnyelse
Maskiner och redskap
Gatuutrustning och rännstensbrunnar

Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Parker förnyelse av utrustning

Nyinvestering

Hållplatser förnyelse
Broar enskilda vägar

Nyinvestering
Reinvestering

83 000
500
500

500

500

500

500

500

500

0
4 000
3 500
4 000
2 400

14 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

3 000
70 000
300

100

100

0
100

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

4 400

300
0

300
1 060

300

300
700

300
500

300
700

300

300
300

300
65

300
65

300
65

300

3 600
3 455

1 000
3 000
250

1 000
3 000
250

1 000
4 000
250

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

12 000
46 000
5 250

500
750
500
0
100
250
150
100
400
17 200

0
750
500
0
200
250
150
100
400
42 160

750
500
0
300
250
150
100
400
40 600

1 000
500
100
500
500
250
200
400
58 950

1 000
500
100
500
500
250
200
400
21 550

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 500
1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

21 350

20 150

20 450

20 715 22 715

21 215 20 650

2 000
11 250
6 000
900
5 100
5 250
2 700
2 100
2 000
327 705

Tekniska nämnden VA-kollektivet
Investeringsanslag, tkr

Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat

Ingår projekt
i lokalresursplan?
Nej
Nej
Nej
Nej

Erhåller
projktet extern Projektfinansiering? nummer Projektnamn
Nej
15520 Vattenskyddsområde Möckeln
Nej
15850 Nytt vattenverk Älmhult
Nej
15851 Omb reningsverk Älmhult
Nej
15591 Överföringsledning Diö

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
500
5 000
5 000
8 000
18 500

Plan
Plan Plan
2023
2024 2025
500
500 500
30 000 30 000
16 000 16 000 8 000
46 500 46 500 8 500

Plan Plan 20272026
2033
500

500

0

Total
budget
2 500
5 000
65 000
48 000
120 500

Investeringsram, tkr
Projektnr
15000
15010
15600
NY

Nyinvestering
eller
Projektnamn
Reinvestering
Reinvestering
VA-sanering befintligt
Reinvestering
VA-sanering detaljplan
VA-anläggningar reinvesteringar Reinvestering
Vattennskyddsområde mindre VV Nyinvestering

Budget
2022
10 000
5 000
4 000
300
19 300

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2023
2024
2025 2026
2027
2028
2029
2030
2031
10 500 11 500 12 100 12 800 13 400 14 000 14 800 15 500 16 100
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000
5 000
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
8 000
8 000
300
300
300
300
300
300
300
300
23 800 24 800 25 400 26 100 26 700 27 300 28 100 28 800 29 100

417

Plan
2032
16 100
5 000
8 000

Plan
2033

29 100

0

Total
budget
146 800
55 000
84 000
2 700
288 500
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Utbildningsnämnd
Investeringsanslag, tkr
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt i
lokalresursplan?
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

KF-beslut anges
för tidigare
beslutad
20201123, KF§175
20201123, KF§175
20201123, KF§175

Erhåller
projktet extern Projektfinansiering? nummer
Nej
26001
Nej
Nytt
Nej
Nytt
Nej
Nytt
Nej
Nytt

Nyinvesterin
g eller
Reinvesterin Budget
Plan 2028g
2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
2033
Reinvestering
500
Nyinvestering
19 000
Nyinvestering
12 000
5 000
Nyinvestering
12 000
Nyinvestering
20 000
12 500
24 000
20 000
0
0
12 000
0

Projektnamn
Nytt verksamhetssystem
Linne inventarier
Paradis inventarier
Gemö skola
Haganäs skola

Total
budget
500
19 000
17 000
12 000
20 000
68 500

Investeringsram, tkr
Projektnummer
26011
26111
26411
26421
26431
26511

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Projektnamn
Inventarier ADM
Inventarier förskolan
Inventarier grsk/fth
IT-utrustning grsk/fth
Akustikanpassningar grsk/fth
Inventarier gy/vux

Budget
2022
50
800
1 200
300
200
2 545
5 095

Plan
2023
100
800
1 200
300
200
890
3 490

Plan
2024
0
800
1 200
300
200
1 200
3 700

Plan
2025
50
800
1 200
300
200
700
3 250

Plan
2026
0
800
1 200
300
200
700
3 200

Plan
2027
50
800
1 200
300
200
700
3 250

Plan
2028
0
800
1 200
300
200
700
3 200

Plan
2029
50
800
1 200
300
200
700
3 250

Plan
2030
0
800
1 200
300
200
700
3 200

Plan
2031
50
800
1 200
300
200
700
3 250

Plan
2032
0
800
1 200
300
200
700
3 200

Plan
2033
50
800
1 200
300
200
700
3 250

Total
budget
400
9 600
14 400
3 600
2 400
10 935
41 335

Socialnämnd
Investeringsanslag, tkr
Ingår
projekt i
lokalNytt äskande eller resursplan
tidigare beslutat
?
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej
Nytt äskande
Nej

Ingår
projekt i
digitaliseringsplan?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Erhåller
projktet
extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Projektnamn
Diskdesinfektor
Hotellås
Takliftar korttidsverksamhet
Takliftar, Almgården
Automatiska dörröppningar, Almgården
Foaje Almgården
Innerträdgård, Almgården
Staket
Digitalisering
Ljudisolerande matta

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
350
170
300
240
150
100
70
3 000
200
4 580

Plan
2023

Plan
2024

Plan
Plan
2025
2026
1 200

Plan
2027

Plan
2028

Plan
2029

Plan
2030

Plan
2031

Plan
2032

Plan
2033

270

50
40
2 300

2 300

2 570

2 300

1 200

0

0

40

0

0

0

50

Total
budget
1 200
620
170
300
240
200
140
70
7 600
200
0 10 740

Investeringsram, tkr
Projektnr
Projektnamn
Cyklar
Sängar/Madrasser
Ersättningsinventarier
Trygghetsskapande åtgärder

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
198
220
300
1 500
2 218

Plan
2023
153

Plan
2025
18
220
200

Plan
2026
98

200

Plan
2024
126
90
300

353

516

438

418

Plan
2028
126
220
300

Plan
2029
99

300

Plan
2027
153
90
200

Plan
2031
153
220
200

Plan
2032
126

Plan
2033

200

Plan
2030
80
90
300

300

200

398

443

646

299

470

573

426

200

Total
budget
1 330
1 150
3 000
1 500
6 980
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Kultur och- och fritidsnämnd
Investeringsanslag, tkr
Ingår
projekt i
Nytt äskande eller lokaltidigare beslutat
resursplan?
Tidigare beslutat
Nej
Tidigare beslutat

Nej

KF-beslut
anges för Erhåller
tidigare
projktet extern
beslutad
finansiering? Projektnamn
Nej
Självbetjäningsautomat,
larmbågar och läsplattor
Ja
Digital resursverkstad

Nyinvesterin
g eller
Reinvesterin
g
Reinvestering

Budget
2022

Plan
2023

Plan Plan 20252024
2033

450
Nyinvestering

150
150

450

0

0

Total
budget
450
150
600

Investeringsram, tkr

Projektnummer Projektnamn
24010 Diverse investeringar

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering

Budget Plan Plan
2022 2023 2024
1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500

Plan
2025
1 500
1 500

Plan Plan Plan Plan Plan
2026 2027 2028 2029 2030
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Plan Plan Plan
2031 2032 2033
1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500

Total
budget
18 000
18 000

Miljö- och byggnämnd
Investeringsanslag, tkr
Nytt äskande
eller tidigare
beslutat
Tidigare beslutat

Ingår
projekt i
lokalresursplan?
Nej

KF-beslut
anges för
tidigare
beslutad

Erhåller
projktet
extern
finansiering?
Nej

Projektnumme
r
Projektnamn
Mätbil

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering

Besluta
d budget
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Bakgrund
Älmhults kommun har under de senare åren haft en hög tillväxttakt och
kommunen har som tydligt mål att ha en årlig befolkningsökning om minst 1%.
Tillväxttakten för en kommun är beroende av flera samverkande faktorer och
sambandet mellan dessa är komplext men generellt sett är tillgång på bostäder
och möjligheter till etableringar av verksamheter viktiga faktorer.
Älmhults kommuns exploateringsverksamhet syftar mot att tillhandahålla
bostads- och verksamhetsmark i den omfattning som gör att kommunens
tillväxtambitioner kan realiseras.

Riktlinjer för planeringen
Planeringen för mark- och exploateringsverksamheten tar sin utgångspunkt i
kommunens översiktsplan som i sin tur speglar de politiska målen och
ambitionerna för kommunen. I översiktsplanen pekas såväl nya områden som
omvandlingsområden ut. Detta gäller för såväl bostads som verksamhetsmark.
Gällande bostadsproduktionen eftersträvas ett så jämt tillskott av bostäder över
åren som möjligt. Detta för att inte ge upphov till för stor press på
driftsekonomin på grund av den demografiska utvecklingen. Det är viktigt med
en utbyggnadstakt som kommunen kan hantera utifrån ekonomiska, sociala och
kvalitativa aspekter
Älmhults kommun är en kommun där en relativt stor andel av såväl nu boende
som nyinflyttade söker eget hem eller villa som bostadstyp. Det gör att stora
delar av de nya bostäderna inte kan tillskapas genom enbart förtätning av
stadsmiljön eller genom tillskapande av yteffektiva flerbostadshus, villatomter är
och kommer fortsatt att vara en viktig del av utbudet. Detta gör att relativt
mycket markyta behövs för bostadsproduktionen. Den planerade fördelningen
mellan olika bostadstyper är ca 40% villor, 34% hyresrätter samt 26%
bostadsrätter. Detta kan förändras för de områden som ligger längre fram i
planeringsperioden utefter vad som efterfrågas på den lokala bostadsmarknaden.
Trygghet och segregationsaspekten är ett annat viktigt område att ta hänsyn till.
Detta sker redan i såväl översiktlig planering som detaljplaneringen men det är
under exploateringsfasen som detta förverkligas och behöver tas hänsyn till. Att
uppnå ett blandat bostadsbestånd och få in flera funktioner inom ett område är av
central betydelse.
Områdenas attraktivitet är av stor vikt. Först och främst är den geografiska
placeringen av stor betydelse. Här sker det initiala arbetet redan i
översiktsplanen där nya områden pekas ut. Här måste då flera aspekter vägas in
som strandskydd, andra riksintressen, markförhållanden, befintlig infrastruktur,
kulturmiljöer och så vidare. Vidare är rekreationsområden, mötesplatser,
fungerande infrastruktur för bil och cykel samt en rad andra parametrar såsom
materialval och gestaltning viktiga för hur ett område upplevs.
Service, samhällsfastigheter och planeringen av dessa är också en viktig fråga.
Placering av förskolor, skolor, möjlighet till LSS boende samt olika former av
privat service är alla viktiga faktorer för att skapa funktionalitet och attraktivitet.
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I planeringen eftersträvas så långt som möjligt stadsutbredningen för Älmhults
tätort minimeras. Detta utifrån att underlätta för samhällsfunktioner som
räddningstjänst men även för att lättare kunna stimulera till önskade
beteendeförändringar som att öka cyklandet på bekostnad av biltrafiken.

Verksamhetsmark
Under det senaste året har ett stadigt ökat intresse av att förvärva
verksamhetsmark i Älmhults kommun kunnat ses. Det handlar främst om mark
för så kallad icke störande verksamhet, det vill säga handel, logistik och andra
liknande verksamheter. Av detta skäl har i flera projekt som nu genomförs och
planeras även verksamhetsmark för icke störande verksamhet arbetats in. Detta
ger inte bara tillgång till mer mark för detta ändamål utan gör även områdena
mer attraktiva i det att det skapas liv och rörelse under fler av dygnets timmar
vilket även höjer tryggheten.
Men även verksamhetsmark för industri kan komma att behövas med kort varsel.
Diskussion har förts kring möjligheterna att ha färdigexploaterad mark för detta
ändamål. Det är relativt kostsamt att färdigställa större områden och osäkerheten
kring när marken blir såld är relativt stor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att i samband med framtagande
av detaljplanen för Froafälle 12:1, som omfattar ca 25 hektar, planeras för att
färdigställa en mindre del, ca 10 hektar, av detta område för direkt försäljning.
Detta minskar den ekonomiska risken för Älmhults kommun samtidigt som det
då finns en relativt stor yta i ett bra geografiskt läge där en etablering kan ske
med väldigt kort varsel. Det färdigställda området kan skyltas upp och på andra
sätt marknadsföras.

Samhällsekonomiska effekter
Det är viktigt i sammanhanget att de ekonomiska implikationerna av mark- och
exploateringsverksamheten sträcker sig betydligt längre än bara nettot av markoch exploateringsbudgeten. De samhällsekonomiska effekterna är i
sammanhanget av en långt större betydelse.
I grunden handlar det om att skapa en del av de förutsättningar som krävs för att
nå en tillväxt.
Genom tillskapande av nya bostadsområden ges förutsättningar för fler
människor att bo i kommunen vilket i sin tur ger en befolkningsökning. Detta
gör att skattebasen för kommunen ökar och kommunen får en ”större ekonomi”
med högre skatteintäkter. Fram till 2032 förväntas befolkningen i kommunen att
öka med cirka knappt 2 000 personer, vilket innebär en genomsnittlig årlig
befolkningsökning med 1 %.
Detta kräver dock en mängd saker av kommunen. Älmhults kommun måste
fortsatt vara attraktiv att söka sig till som boendekommun. Det i sig innefattar
många saker som fungerande infrastruktur, god kvalité på samhällstjänster som
kommunen erbjuder som exempelvis skola, ett kultur- och fritidsutbud som
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motsvarar förväntningarna, miljöer och mötesplatser där människor vill vistas.
Men en viktig basfaktor är att det finns bostäder.
Slutligen har mark- och exploateringsverksamheten en ekonomisk omslutning. I
takt med att intresset för privata aktörer att verka inom kommunen har ökat har
även marknadspriserna på mark ökat. Detta ger betydligt bättre förutsättningar
än tidigare rent ekonomiskt. Älmhults kommun ser inte längre ut att behöva
tillskjuta skattemedel för att kunna realisera byggandet av nya bostäder.
Ambitionen är att mark- och exploateringen ska minst bära sig själv genom
intäkterna av markförsäljningen.

Definitioner
Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försäljas
inom ett exploateringsområde, kvartersmarken, är en omsättningstillgång.
Den mark som ska finnas kvar i kommunens ägo, allmän platsmark, är en
anläggningstillgång och ska föras in i anläggningsregistret. Hit hör då
kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor.
Från budget 2022 införs en ny hantering av budgeten som tydliggör detta. I
budgeten är tydligt angivet på ansvar vad som är anläggningstillgång och som
kommer att ge upphov till en drift inom kommunens verksamhet.

Processbeskrivning
Normalt sker exploatering av mark inom ramen för kommunägd mark och det är
denna process som beskrivs. Vissa projekt som är av stor betydelse för
kommunen sker emellertid på mark som kommunen inte äger. För dessa fall
regleras kommunens ansvar och åtaganden enligt exploateringsavtal med berörd
part.
Övergripande ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och exploateringsfrågorna.
Kommunledningsförvaltningen är processägare och därmed övergripande
ansvarig för utvecklingen av exploateringsområdena samt mark- och
exploateringsbudgeten.

1. Översiktsplan
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Kortfattat anges här kommunens mark- och vattenanvändning. Det innebär bland
annat att kommunfullmäktige här efter väganden av olika samhällsintressen har
pekat ut i vilka områden som kommunen ska växa genom exploatering av ny
bostads- och verksamhetsmark.
2. Detaljplan
Denna fas innebär att förutsättningarna för att exploatera ett område initialt
utreds djupare och avgränsas tydligare än vad fallet är i översiktsplanen. Detta
kan ske inom ramen för fördjupad översiktsplan, planprogram, plan PM eller
som en enklare förstudie inför detaljplanearbetet. Kommunstyrelsen fattar sedan
beslut om att detaljplan ska tas fram. Det innebär bland annat att egenskaper för
området sätts tydligt.
I samband med detaljplanen görs även en förprojektering. Denna ligger till
grund för en projektkalkyl för exploateringen av området. Projektkalkylen följer
redovisningsprinciperna där en uppdelning mellan tillgångsslagen är gjord. Det
innebär att kostnader och intäkter för kvartersmarken som ska avyttras
(omsättningstillgång) är särskiljd från allmän platsmark och kommunalt vatten
och avlopp (anläggningstillgångar) Anläggningstillgångarna är i sin tur särskilda
mellan skattekollektivet och VA-kollektivet. Underlag för projektkalkylerna
lämnas av tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutar om budget för ett exploateringsprojekt först efter
antagen detaljplan.
3. Detaljprojektering
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av budget för exploateringsprojektet
tillförs tekniska nämnden budget för projektet och tekniska nämnden inleder
detaljprojekteringen. Efter slutförd detaljprojektering genomför tekniska
nämnden en upphandling enligt LOU. När avtal är tecknat skapar
kommunledningsförvaltningen en uppdaterad projektkalkyl. Utifrån denna
beslutar kommunfullmäktige om projektbudget och denna blir då den slutliga
exploateringsbudgeten som ska följas upp.
4. Genomförande
I detta stadie genomförs entreprenaden. Tekniska förvaltningen redovisar
löpande hur arbetet med mark och allmän platsmark fortskrider jämte ekonomisk
redovisning av detsamma och utgifterna fördelas utifrån om de avser
kvartersmark som ska säljas, allmän platsmark eller VA.
5. Markförsäljning
Kommunstyrelsen ansvarar för försäljning av all kvartersmark. Markförsäljning
sker enligt av fullmäktige fastlagda riktlinjer. Reavinster hanteras på särskilt
ansvar under finansen. Allmän platsmark förs in i anläggningsregistret och
tekniska nämnden har driftsansvaret för denna.
6. Slutredovisning
Kommunledningsförvaltningen slutredovisar projektet i sin helhet till
kommunfullmäktige.
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Ingående Projekt i mark- och exploateringsplanen

Ovan redovisas de planerade exploateringsprojekten fram till och med år 2033.
Ur Gantt-schemat framgår även det förväntade nettot av exploateringen för varje
enskilt projekt. I schemat framgår att kommunfullmäktige fattar beslut om
budget för varje enskilt exploateringsprojekt först efter att det finns en antagen
detaljplan, se not 3 i schemat.
Nedan beskrivs de viktigaste projekten kortfattat.

Projekt inom ramen för mark- och exploateringsbudget
Vena
Stadsdelen Vena kommer att vara kommunens största expansionsområde med ca
700 nya bostäder. Bostäderna inom området är planerat att bestå av flera olika
karaktärer. Ungefär drygt hälften av bostäderna planeras för att vara villor. Ett
viktigt led i utvecklingen av området är att integrera den nya stadsdelen med de
befintliga genom gång- och cykelvägar, kollektivtrafikstråk och mötesplatser av
olika slag. För att få en fungerande infrastruktur byggs Norra Ringvägen ut för
att fungera som ett kommunikationsnav för området. Vägen ansluts till väg 120
med en rondell. Alla funktioner som behövs för en levande stadsdel såsom
förskola, skola, handel, rekreationsområde etc planeras längs Norra Ringvägen.
Vena mosse bevaras och utvecklas till ett större sammanhängande
rekreationsområde. Mark för icke störande verksamheter planeras och byggs
längs med väg 120. Exploateringen av hela området sker i flera etapper.
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Byggnation av Norra Ringvägen, koppling mot väg 120 samt markarbeten för
verksamhetsmarken är pågående och ska stå klart under senhösten 2021. Första
etappen för bostäder beräknas kunna bebyggas under 2023. Därefter beräknas
etapperna 3, 4 och 5 kunna börja bebyggas åren 2026, 2028 respektive 2030.
Furulund
Furulund är ett nytt område där bostäder i form av flerbostadshus samt gruppoch villabebyggelse i varierande utformning ska tillskapas. En förskola planeras
ligga mitt i området. Det kommer även att finnas möjligheter till att bygga
lokaler för icke störande verksamheter, handel och kontor längs med väg 23.
Den befintliga Handelsvägen omformas och ger en mer stadsmässig karaktär
genom att anlägga gång- och cykelväg samt trädallé längs med gatan. Gröna
miljöer, park, lekplats, torg och motionsstigar planeras inne i bostadsområdet.
Planarbetet pågår nu parallellt med byggherresamverkan för att i samverkan med
byggherrar utforma området för den del som avser bostadsbebyggelse. En
trygghetsanalys har gjorts för området och denna har varit viktig för
utformningen och strukturen av området.
Bostadsbebyggelsen av Furulund planeras ske i tre etapper med förväntad
påbörjan av byggnation av bostäder under åren 2024, 2025 samt 2026 för de
respektive tre etapperna. Markanvisningsavtal skrivs under hösten 2021.
Totalt tillskapas ca 370 nya bostäder varav 50 villor och 138 marklägenheter.
Till detta ska läggas den eventuella bostadsproduktion som sker på det så kallade
”IKEA:s optionsområde”
Hvita Korset
Området ska bebyggas med i första hand bostäder men även centrumverksamhet
och vård kan vara aktuellt. Området är planerat med hänsyn tagen till att bevara
parkmiljön och den befintliga terrasseringen som har ett kulturhistoriskt värde.
Byggnaden Hvita Korset rivs under våren 2022.
Byggnation av bostäder beräknas kunna ske 2023 – 2024. Detta ger 48 nya
bostäder varav 16 är marklägenheter.
Kattesjön etapp 2
Här tillskapas en mer flexibel byggrätt genom detaljplaneändring och på så sätt
möjliggörs för olika typer av bostäder. Området ger totalt 32 nya bostäder varav
8 är villor. Det finns en efterfrågan på bostäder i Diö och privat byggherre vill
exploatera området. Markförsäljningen beräknas ske under 2022. Byggnation av
bostäder beräknas ske under 2023.
Stinsen 2
Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära
stationen, stortorget, kollektivtrafik och service. Förtätningen av kvarteret bidrar
till att skapa en ökad attraktivitet genom att förstärka stadsrummet och bidra till
att ge ett annat intryck av det stationsnära området jämfört med idag.
Projektet skapar ca 50 nya bostäder i centralt läge, centrumsanknutna
verksamheter och kontorslokaler. I projektet ingår att hantera busstrafiken på ett
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mer modernt och ändamålsenligt sätt. Statsbidrag kommer att sökas för
projektets genomförande, under förutsättning att möjligheten fortsatt finns.
Västra Bökhult etapp 2
Den första etappen av Västra Bökhult är i princip färdigställd. Alla villatomter är
sålda och kommunen har tilldelat de sista områden för flerbostadshus.
Etapp 2 kommer att möjliggöra för ytterligare ca 200 bostäder varav 33
villatomter, två områden för radhus eller marklägenheter samt fyra kvarter för
flerfamiljshus. Villatomterna fördelas efter plats i tomtkön under 2021. Tillträde
till tomterna planeras ske januari 2022. Markanvisning för flerbostadshus
kommer att ske under 2022 och lägenhetsproduktion beräknas påbörjas direkt
härefter.
Paradiset etapp 3
Detta område inrymmer den nya Paradisskolan som är en F-6 skola och som kan
inrymma uppemot 800 elever. Skolan är under uppförande och ska tas i bruk
augusti 2022. Vidare finns en förskola redan på plats. Utöver detta inryms även
att antal bostäder och marken för bostadskvarter är tilldelad. Här kommer ca 100
nya bostäder att tillskapas. Bostadsbyggnationen beräknas ske under 2022.
Södra Froafälle 12:1
Den höga tillväxttakten i Älmhults kommun gör att efterfrågan på
verksamhetsmark ökar. Inom flera av exploateringsområdena för bostäder ingår
även verksamhetsmark men detta är då för så kallad icke störande verksamhet.
Området Södra Froafälle som är beläget söder om befintligt industriområde är
främst tänkt som etableringsområde för industri eller liknande verksamhet.
Området ligger strategiskt vid Älmhults södra infart och kan kopplas på befintlig
infrastruktur. Området omfattas totalt av ca 25 hektar. Kostnaden för
exploateringen som anges i mark- och exploateringsbudgeten avser hela
området. För att minska risktagandet av exploateringen av denna typ av mark
föreslås att en mindre yta om ca 10 hektar färdigställs och därmed står klar för
etablering med kort varsel.
Hagahem 1
Kvarteret är centralt beläget och är en den i förtätningen av centralorten
Älmhult. På tomten kan upp till 100 bostäder i ett bra läge uppföras med närhet
till service och kommunikation. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan
utbyggt i området. För tillfället är Hagahem 1 vilande.
Gunnar Gröpe
Bebyggelsen på kvarteret Gunnar Gröpe är ett led i förtätningen av centrum och
förstärkandet av stadsrummet. På tomten kan upp till 75 bostäder i centrumläge
uppföras men där ges även möjlighet till lokaler för butiker och hotell. Kvarteret
planeras för en bebyggelse väl anpassad till centrala Älmhults rutnätsplan med
ett uttryck av sluten kvartersbebyggelse. Infrastruktur i form av gator och VA
finns redan utbyggt i området.
För tillfället är Gunnar Gröpe vilande.
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Projekt inom ramen för exploateringsavtal
Blåsippan 1
Förändringen av detaljplanen ger IKEA förutsättningar att möta sina
utvecklingsbehov samt skapa en bättre trafikstruktur. Byggrätten har ökats vilket
ger möjlighet till att ca 500 nya arbetsplatser kan inrymmas i ett bra geografiskt
läge utifrån verksamhetens behov med närhet till andra verksamheter inom
koncernen samt allmänna kommunikationsmöjligheter.
Projektet är av stor betydelse för inte bara IKEA utan även Älmhults kommun.
Köpmannen 2
Ingka Centres vill omvandla området från en mer traditionell handelsplats till ett
aktivitets- och innovationscenter. För att kunna skapa fler mötesplatser i området
kommer inte bara handel och kontor att kunna inrymmas utan även
centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. Genom
placeringen av flera funktioner i området kan det bidra till att fler människor rör
sig i området såväl dag- som kvällstid vilket i sig kan öka trygghetskänslan. I
samband med omvandlingen av området ska även trafikstrukturen förbättras då
den idag är otydlig.
Solvikskajen
Trenäs Förvaltning AB äger fastigheten och vill omvandla den gamla
sågverkstomten till ett attraktivt och hållbart bostadsområde med ca 200 – 300
boende i flerfamiljshus och stadsradhus med utsikt över sjön Möckeln. Att
bygga tätt ger ett underlag för viss service som exempelvis café, restaurang eller
gym. Området ligger naturnära men samtidigt bara några minuters cykelväg från
Älmhults centrum. Målsättningen är även att det nya området ska göra sjön
Möckeln mer tillgänglig för alla invånare. Sjön kan nyttjas till pirar, bryggor,
strandpromenad och kanske möjliggöra för flytande hem.
Området kan inte bara ge ett tillskott av nya bostäder rent volymmässigt utan
även av en typ som i stort sett helt saknas i Älmhults kommun.
Kv Plåtslagaren
Älmhults Näringsfastigheter AB äger fastigheten Plåtslagaren 6 och avser
omvandla området från verksamheter/industri till ett kvarter med blandad
bebyggelse. Kvarteret planeras rymma cirka 350 bostäder av olika typer men
även centrumändamål och icke störande verksamheter. Omvandlingen kommer
att ske etappvis så att en del av de befintliga verksamheterna kan fortsätta att
bedrivas.
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Budget 2022 med planår 2023 – 2024
Investering och tillkommande drift allmän platsmark exploatering

År
2022

Vena etapp 1

Hvita Korset

Blåsippan (exploateringsavtal

V Bökhult etapp 2

Vena IP Gata

Furulund etapp 1

Stinsen 1

Dihult

Liatorp

Kattesjön

Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa
Drift
Kapitaltjänstkostnad
Summa

0
0
0
0
0
0
0
81
400
481

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11
14
495

Total summa

430

2023
91
466
557
18
84
102
30
138
168
81
400
481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11
14
1 322

2024
91
466
557
18
84
102
30
138
168
81
400
481
11
50
61
45
200
245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11
14
1 628

Investering TKR
2021
2022

2023

2024

23 300

4 200

6 900

20 000

2 500

10 000

50 000

2 500

14 500

3 000

529
20 529

34 400

12 500

70 000

ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI
TILLSAMMANS –
BUDGET 2022 FÖR ÄLMHULTS KOMMUN

EN HÅLLBAR TILLVÄXT
•

Älmhultsbostäder får i uppdrag att ta fram en boendeform anpassad för kommunens
seniorer i samverkan med Socialförvaltningen.

TRYGGHET GENOM HELA LIVET
•

Att antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer minskar.

LÄRA FÖR UTVECKLING OCH VÄLBEFINNANDE
•

Att läsfrämjande insatser prioriteras och att vi återställer antalet skolbibliotekarier.

ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV OCH EN HÅLLBAR ARBETSMARKNAD
•

Att möjligheten att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram undersöks med syfte
att förbättra företagsklimatet.

ETT TRYGGT ÄLMHULT SOM HÅLLER IHOP
•

Att samverkan med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i
form av säkra övergångar, rätt hastighet, bra belysning intensifieras. Väg 600 genom
Möckeln prioriteras.

HÅLLBAR UTVECKLING AV HELA ÄLMHULT
•

Att vandringsleden längs Östra Möckeln anläggs.

PERSONALEN – VÄLFÄRDENS GRUND
•

Att bemanningen inom äldreomsorgen ökas och bekostas av regeringens satsning
äldreomsorgslyftet.

EKONOMI
•

Att en säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott utreds.
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ETT HÅLLBART ÄLMHULT UTVECKLAR VI TILLSAMMANS
Älmhult är en plats där framtidstron är stor – här vill människor bo, verka och leva. Älmhult ska
vara en kommun som håller ihop och detta förutsätter att vi tillsammans ställer upp för varandra
– oavsett bakgrund och oavsett var i Älmhult vi nu bor och vart vi är på väg.
Älmhult är en kommun med en positiv spiral och nu måste vi växla upp för att den ska hålla i sig.
För att människor ska vilja bo kvar och flytta hit så behövs bostäder för olika behov, attraktiva
hållbara livsmiljöer och miljöer som är långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt värdefulla.
Vi tror att satsningar på friluftslivet är en viktig investering för både oss som bor här, men också
för att människor ska vilja flytta hit.
Barnen är vår framtid och genom att satsa på barnen så satsar vi på vår framtid. Varje barn ska få
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, en trygg skolmiljö och personal med rätt
kompetens ser vi som mycket viktigt. Skolresultaten måste öka – vi behöver hålla i de insatser
som Skolverket hjälper oss med i grundskolan, men också rikta blicken mot gymnasiet. Alla
Älmhultsbarn har rätt till en bra utbildning.
Vi Socialdemokrater vill att varje Älmhultsbo ska känna sig trygg. Trygghet är att känna att
välfärden fungerar när vi behöver stöttning, men också att känna sig trygg att vistas ute i de
offentliga miljöerna. Vi tror att samverkan med polisen, trygga utomhusmiljöer och en aktiv skola
som samverkar med socialtjänsten är vägen hit.
Miljö och klimat är frågor som vi hela tiden ska hålla aktuella och prioritera. Som kommun har vi
stor möjlighet att påverka utsläpp, göra strategiska prioriteringar i upphandlingar och jobba för
att det ska vara enkelt att göra de hållbara valen. Vi ska ha högt uppsatta mål och
kommunkoncernen ska verka som förebild. Generation Greta har satt frågan högt på agendan
och vi ska lyssna och agera utifrån detta.
För att Älmhults positiva utveckling ska fortsätta så krävs ett gott samarbete med näringslivet. En
låg arbetslöshet och hög sysselsättning har varit en av Älmhults största framgångsfaktorer – ska vi
hålla i detta krävs ett bättre företagsklimat och ett mer strategiskt arbete för att locka hit företag,
få fler nyetableringar och för att ge förutsättningarna för företagen att växa. Upphandlingar som
ger förutsättningar för lokala företag att vara med, en god kännedom om näringslivets
kompetensbehov samt en smidig kontakt med kommunen är förutsättningar för detta. Vårt mål
är att alla Älmhultsbor som kan jobba ska jobba – arbetsmarknadsenheten är viktig för att lyckas
med detta.
Vi vill att varje kommuninvånarna ska vara stolt över Älmhult och på så vis en ambassadör för
hela kommunen. Vi står inför stora utmaningar, men vi är övertygade om att knäcka dem
tillsammans. I Älmhult ska alla känns sig hemma.

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna i Älmhult
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EN HÅLLBAR TILLVÄXT
Vi vill att Älmhults kommun ska ha en befolkningsökning med 1 % årligen. Befolkningstillväxten
är nödvändig för att förse både kommunens näringsliv och kommunorganisationen med
personal. Kommunen står också inför stora investeringar i allt från skollokaler till reningsverk
och det är positivt om vi blir bli fler som delar på investeringskostnaden. Vi tror också att om
befolkningen växer så utökas kulturliv, fritidsaktiviteter och handel och Älmhult blir en mer
attraktiv plats att bo på för oss som redan gör det.
Befolkningstillväxten är en indikator på hur attraktiv en plats är att bo, verka och leva i. Likaväl
som vi vill få människor att flytta till Älmhult så måste vi jobba hårt med att få människor att vilja
bo kvar i Älmhult. När människor väljer plats att bo på finns många faktorer som påverkar: bland
annat arbete/försörjning, boende, offentlig och kommersiell service, trygghet samt kultur och
nöjen.
Coronapandemin har medfört en avmattad befolkningsökning – i augusti 2021 var vi 17 875
personer jämfört med november 2020 då vi var 17 869 personer. Målet för året var att öka cirka
180 personer. Möjligheterna till hemarbete har antagligen medfört ett lägre intresse för
arbetspendlarna att flytta till kommunen.
Hela Älmhults kommun ska fortsätta att växa och det är viktigt att ha en plan på hur vi ska lyckas
med detta. Vi tror att människor som ska flytta till Älmhult till stor del vill bo i villa eller radhus. I
kommunens tomtkö står ungefär 100 intressenter, de flesta väntar på en tomt i Västra Bökhult,
några vid Kattesjön i Diö. Älmhultsbostäder har tomma lägenheter, men de marklägenheter som
erbjuds är det kö till. Slutsatsen av detta är att vi behöver fortsätta att planera och anlägga
villatomter samt att vi måste arbeta med att få i gång en flyttkedja. Det måste finnas fler
bostadsalternativ för kommunens seniorer. Att Älmhults kommun skapar
Trygghetsboende/Seniorboende till en rimlig kostnad är en nödvändighet.
Kommunens befolkningstillväxt kommer inte att göra sig själv – det är långt från självklart att vi
bor på den ort vi jobbar. Faktorer som kultur, fritid, kvalitet på skola och möjlighet till ett aktivt
friluftsliv i närmiljön är avgörande. Satsningarna på vandringsleden i Östra Möckeln tycker vi är
en bra start och vi behöver lägga fast en långsiktig plan för att skapa ett mer attraktivt friluftsliv.
Vi vill:
•
•
•
•

Att Älmhultsbostäder får i uppdrag att ta fram en boendeform anpassad för kommunens
seniorer i samverkan med Socialförvaltningen.
Att vandringsleden längs Östra Möckeln anläggs.
Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv tas fram.
Att kultur- och fritidsnämnden tillförs 700 000 kronor med syfte att gå till kommunens
föreningar.
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TRYGGHET GENOM HELA LIVET
Älmhult ska vara en trygg plats genom hela livet – en fungerande välfärd skapar förutsättningar
för ett liv med hög livskvalitet. Vi tror att genom att göra tidiga insatser så kan vi förebygga både
ohälsa och lidande, men också skapa förutsättningar för att klara av skolan.
Kommunens vård och omsorg står inför stora och nödvändiga förändringar. Exempel på detta är
att en ny äldreomsorgslag presenteras under 2022 och att Region Kronoberg tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) jobbar med att införa Nära vård. Flera delar av
kommunorganisationen måste engageras i den Nära vården – exempel på detta är att säkra
kompetensen inom omsorgen, bygga upp elevhälsan samt i all planering ha folkhälsoperspektivet
med sig.
Inom många av välfärdens områden råder en kompetensbrist och vi måste ligga i framkant när
det gäller digitalisering och hälsofrämjande arbete. Vi tror att 40-talisterna kommer att ställa
annorlunda krav på den offentliga servicen. Många kommer att vilja vara mer självständiga och
vara positiva till digitala lösningar – men inte alla. Vi tror också behovet av hjälp senare på
kvällarna kommer att öka och därför behöver hemtjänstens verksamhet förändras och
kompletteras med en kvällspatrull.
Kommunen har under flera år ökat andelen platser på demensboenden i kommunen. Vi ser att
det arbetet måste fortsätta till dess behovet är mättat. Risken att drabbas av en demenssjukdom
ökar med åldern, men även yngre människor drabbas och vården av dem blir ofta mycket
krävande både för familjen, men också för kommunen. Den dagliga verksamheten på Blåmesen
fyller en viktig funktion för både de drabbade och såväl som deras anhöriga. Vi tror att den
dagliga verksamheten behöver utvecklas och målen med arbetet behöver tydliggöras.
Maten inom kommunens verksamheter är viktig – inte bara utifrån ett näringsperspektiv utan
också av upplevelsen av måltiden. I skolan är maten viktigt för att eleverna ska prestera i skolan,
på vård och omsorgsboenden kan maten kopplas till behovet av läkemedel. Måltidssituationen
kan också bidra till en minskad ensamhet om vi skapar dessa mötesplatser i kommunens
verksamhet. Kommunens kostorganisation står inför förändringar och diskussioner kring var
maten ska tillagas pågår. För oss Socialdemokrater är det viktigt att de som ska äta maten får vara
med och tycka till. Innan vi tar ställning i frågan vill vi ha in dessa åsikter.
Vi ser att antalet placeringar av individer från Älmhults kommun ökar. Detta är oroväckande –
både utifrån individernas perspektiv, men också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Placeringarna
grundar sig i allt från våld i hemmet till missbruk och här behöver vi arbeta strategiskt och
långsiktigt för att förebygga problemen. Individ och familjeomsorgen har under senaste åren haft
en stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfaren personal. Här behövs en
stabilitet – det vill säga en tydlig politisk inriktning och ett tydligt ledarskap för att komma till
rätta med Älmhults utmaningar kopplade till ekonomiskt bistånd och placeringar. Arbetet ska
vara både socialt och ekonomiskt hållbart.
Det förebyggande arbetet är viktigt och där behöver många olika aktörer samverka – kommunens
stödenhet, skolan, familjecentralen med flera. Vi behöver bli säkra på att det är rätt verktyg och
rätt metoder som används – exempelvis behöver vi arbeta fram fler familjehem, samverkan med
andra kommuner kring placeringar samt ett gott samarbete med civilsamhället – inklusive
kvinnojourerna. Vi vill att placeringar av barn och vuxna på HVB-hem ska vara den absolut sista
utvägen.
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Vi vill:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att kommunen tar initiativ till ett fördjupat samarbete med Region Kronoberg gällande
införandet av den nära vården.
Att en plan för en sammanhållen demensvård innefattande anhörigstöd tas fram.
Att bemanningen inom äldreomsorgen ökas och bekostas av regeringens satsning
äldreomsorgslyftet.
Att personer med behov ges möjlighet att komma och äta på kommunens särskilda
boenden.
Att flera familjehem skapas.
Att en kvällspatrull inom hemtjänsten införs.
Att antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer minskar.
Att kommunens stödenhet stärks och att samverkan mellan stödenheten och
socialtjänsten stärks.
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LÄRA FÖR UTVECKLING OCH VÄLBEFINNANDE
Barnen är de viktigaste människorna i världen, de är vår framtid och ska ges de bästa
förutsättningarna för att utvecklas och för att leva ett hållbart liv med tilltro till sig själv och
samhället. I skolan ska alla barn och ungdomar få plats, kunna utveckla sig och förbereda sig för
framtidens utmaningar. I Älmhult ska alla skolor vara väl fungerande och ha en hög kvalitet från
förskolan till gymnasie- och vuxenutbildning. Alla föräldrar ska uppmuntras att engagera sig i sina
barn och ska ses som en viktig resurs.
Genom att ha god kännedom om elevsammansättningen (utifrån ett socioekonomiskt perspektiv)
på kommunens olika skolor kan resurser riktas dit de gör störst nytta. Generellt ska vi satsa mest i
de tidiga åldrarna – helst redan i förskolan - för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens
framtid. Vi menar att alla elever ska ha rätt till en likvärdig, kostnadsfri utbildning – utbildning är
ett av de viktigaste verktygen för en hållbar uppväxt för barnen. När alla barn – oavsett bakgrund
– får möjlighet till en bra utbildning ökar chanserna att leva ett gott liv och det är grunden för att
Älmhult, Kronoberg och Sverige ska hålla ihop.
Att barnen får god kunskap i svenska – både i att skriva och läsa, men också en god läsförståelse
– är grunden för ett livslångt lärande. Älmhults pedagoger gör ett fantastiskt arbete och vi ser ett
stort värde i ”Läslyftet”. Vi vill återställa antalet skolbibliotekarier då vi ser dem som är en viktig
resurs för både lärare och elever. Vi vill också betona vikten av att skolan arbetar med källkritik
kopplat till all information som vi ständigt ska värdera.
Sista åren har utvecklingen av resultaten på gymnasieskolan varit bekymmersamt – 49 % av
eleverna tog inte examen 2020. Detta är inte acceptabelt och vi vill se en analys av vad som har
hänt och konkreta förslag på hur återupptar den goda genomströmningen som tidigare funnits på
Haganässkolan. Att ha en attraktiv gymnasieskola är viktigt utifrån hur skolsystemet är upplagt.
Vi vill att Haganässkolan ska vara ett självklart förstahandsval för Älmhultsungdomarna.
Lokalfrågorna inom utbildningsnämnden är kostsamma, komplexa och viktiga för den fortsatta
utvecklingen. Älmhults elevantal ökar, vilket är glädjande, men det ställer krav på lokaler och dess
lokalisation. Den dagen modullösningen Elmeskolan inte längre ska finnas kvar så står östra sidan
av Älmhults centralaste delar utan en sammanhållen F-6 skola. Detta kräver en strategisk
planering för framtida lokaler där vi behöver ta hänsyn till en placering av en eventuellt ny
grundskola på östra sidan av kommunens tätort.
Det är även trångt i kommunens förskolor och som det ser ut idag kan inte kommunen erbjuda
kommunala förskoleplatser – detta är inte acceptabelt och vi måste ta ansvar och ta fram lokaler.
Vi vill:
•
•
•
•
•
•

Att en utredning gällande en ny grundskola i centrala Älmhult initieras.
Att förskolelokaler för kommunal barnomsorg i tätorten skyndsamt tas fram.
Att en analys av de sjunkande resultaten i gymnasieskolan genomförs
Att en satsning på speciallärare som egen kompetensutvecklingsväg tas fram.
Att läsfrämjande insatser prioriteras och att vi återställer antalet skolbibliotekarier.
Att en översyn av antalet anställda per rektor görs.
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ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV OCH EN HÅLLBAR
ARBETSMARKNAD
Älmhult är ett samhälle som präglas av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och företagsamhet.
2017 utsågs vi till årets tillväxtkommun och här finns en stark tillväxt av arbetstillfällen och
skattekraften är hög. Älmhults kommun har en stor utvecklingspotential – men för att lyckas
hålla i den positiva utvecklingen måste det vara attraktivt att bo, arbeta och leva i kommunen och
det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag här. Vi som kommun ska vara
möjliggörare för företagen i kommunen och lyhörda på saker som behöver förändras och
förbättras.
Svenskt näringslivs ranking är en attitydundersökning bland företagen och kan ge en
fingervisning om vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Älmhults kommun har sedan
2018 sjunkit och ligger nu i botten på rankingen och det duger inte. Kommunens upphandling,
tillgång till kompetens samt service och bemötande är några av faktorerna som ligger i botten.
Detta är saker som vi ska och kan förändra till det bättre och det är nödvändigt för att fortsätta
Älmhults positiva utveckling.
En av Älmhults största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög sysselsättning
och låg arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. För att nå en högre sysselsättning är
utbildning en avgörande faktor. Vi ska ha god kännedom om vilken kompetens som näringslivet
efterfrågar och som kommunorganisationen efterfrågar. Denna kunskap ska ligga till grund för
vilka uppdragsutbildningar och vuxenutbildningar vi ska satsa på. Samverkan med högskolor och
yrkeshögskolor är viktigt och ska utvecklas.
Arbetslösheten i Älmhult är högre än vad vi är vana vid – ungdomar och utrikes födda sticker ut
och här måste vi göra långsiktiga insatser för att minska de klyftor som arbetslösheten innebär.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sedan 2016 ökat kraftigt och här måste vi använda
extratjänster, subventionerade anställningar och praktikplatser som medel för att komma ur
bidragsberoendet – målet ska vara att bli självförsörjande och inte återgå till bidragsberoende.
Kommunens arbetsmarknadsenhet ska få ha rätt förutsättningar för att arbeta med detta.
Vi ser också att det är viktigt att personer som står långt från arbetsmarknaden kopplat till
funktionsvariationer behöver kunna stärka sin självständighet och ett sätt är att ha en meningsfull
sysselsättning.
Vi vill understryka att utmaningen med att få fler personer i sysselsättning är hela
kommunkoncernens ansvar – alla förvaltningar ska som exempel ställa upp med praktikplatser
när det efterfrågas.
Vi vill:
-

Öka möjligheten för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar genom bättre
information, upphandlingsskola och ”uppdelade upphandlingar”.
Att sociala krav om anställningar av personer som står långt från arbetsmarknaden ställs i
upphandlingar.
Fortsätta digitaliseringen av kommunens tjänster för att öka effektiviteten och minska
handläggningstiden.
Att kommunens förvaltningar ska ha praktikplatser utifrån arbetsmarknadsenhetens
behov och i samverkan med fackförbunden.
Att kommunen arbetar aktivt med Sunnerbo samordningsförbund
8
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-

Att utbudet av vuxenutbildningutbildning ökar.
Att andelen ungdomar som (i förhållande till hur många som söker) tilldelas kommunalt
sommarjobb ökar och att särskolans elever prioriteras.
Att arbetsmarknadsenheten utreder möjligheten att starta ett serviceteam inom tekniska
nämndens område där personer långt från arbetsmarknaden kan delta.
Att möjligheten att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram undersöks med syfte
att förbättra företagsklimatet.
Att kommunkoncernen jobbar aktivt och brett med att möjliggöra fler arbetstillfällen i
kommunen – nystartade företag, företag som flyttar hit och företag som kan utöka antalet
anställda samt statliga jobb.
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ETT TRYGGT ÄLMHULT SOM HÅLLER IHOP
Hela Älmhult ska vara en trygg plats att leva, bo och verka i. Vad som gör att vi känner oss trygga
är olika för olika personer. Att vara utom fara innebär inte alltid att man känner sig trygg och att
känna sig trygg betyder inte alltid att man är utom fara. Detta behöver vi ha med oss när vi jobbar
med tryggheten i hela kommunen – vi måste ha med oss fysiska, psykiska och existentiella
aspekter för att människor ska uppleva trygghet.
Utöver det så behöver vi jobba med trygghetsskapande åtgärder i vår samhällsplanering. Polisens
och brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning för 2020 visar på att människor i
kommunens mindre orter upplever en viss ökad känsla av otrygghet. Faktorer som lyfts upp är
ökad oro för att vara ute kvällstid, oro för inbrott på landsbygden, ökad skadegörelse och
nedskräpning, bilar som kör fort, stökiga ungdomsgäng och upplevelsen av att polisen bryr sig
mindre om småorterna.
Älmhults kommun har växt och det har skett generationsskiften i bostadsområden. Detta har
medfört att stråken som oskyddade trafikanter rör sig har förändrats och här måste vi vara aktiva
så att trafiksäkerheten är hög. Vi vill att fler ska använda cykeln som färdmedel och då måste
trafiksäkerheten och cykelinfrastrukturen vara väl fungerande. Ett exempel som måste åtgärdas är
väg 600 genom Möckeln där vi ser att hastigheten behöver sänkas och övergångar behöver
säkras. Även vägarna genom Diö och Häradsbäck upplevs som otrygga såväl som några av
kommunens järnvägskorsningar. Här måste vi ha en aktiv dialog med Trafikverket som äger
vägarna.
Vi ser också att placeringar av våldsutsatta kvinnor och barn ökar – detta är oacceptabelt och
måste jobbas förebyggande med – alla kvinnor och barn ska känna sig trygga i sina hem.
Vi tror att en stark välfärd genom hela livet är grunden till att känna trygghet. Skola, vård och
omsorg ska fungera när behov uppstår och det tar vi upp under dessa kapitel. Samverkan
kommer att vara vägen framåt – öppen förskola, familjecentral, elevhälsovård – tillsammans med
polis, region, föreningar och andra aktörer i samhället kan tillsammans öka tryggheten för alla
Älmhultsbor. Uppmärksamhet, tidiga insatser och evidensbaserade arbetssätt är en förutsättning
för att Älmhult ska vara ett tryggt samhälle att bo, leva och verka i.

Vi vill:
•

•
•
•

Att samverkan med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i
form av säkra övergångar, rätt hastighet, bra belysning intensifieras. Väg 600 genom
Möckeln prioriteras.
Att trygghetsvandringar regelbundet genomförs i kommunens alla orter.
Att vi säkerställer att kommunen åtgärdar skadegörelse och klotter skyndsamt när det
uppstår på kommunala fastigheter.
Att kommunen inför en nollvision mot mäns våld mot kvinnor och barn.
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HÅLLBAR UTVECKLING AV HELA ÄLMHULT
Vi politiker har ett stort ansvar i att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling av Älmhults
kommun. Detta för kommande generationers skull. Vi socialdemokrater arbetar för en hållbar
tillväxt som tar hänsyn till klimat, miljö, sociala och ekonomiska aspekter.
Vi vet att utsläppen av växthusgaser måste minska och vi som kommunkoncern har ett stort
ansvar i att vara förebilder kring detta. Vi menar inte att utvecklingen behöver stanna – vi menar
att utvecklingen ska vara hållbar.
Åtgärder kommer behöva göras såväl på samhällsnivå som på individnivå. Det är viktigt att
kommunen arbetar med att höja kunskapen kring vad vi själva kan göra och samtidigt göra det
lätt att göra rätt. Ett bra exempel är den fastighetsnära insamlingen av förpackningar som nu
införts i kommunen vilket lett till minskad andel restavfall. Kommunkoncernen ska ta till vara
kompetens som finns i SSAM (Södra Småland avfall och miljö AB) och tillsammans med dem
arbeta för en fortsatt positiv utveckling.
Kommunen upphandlar varor får många miljoner årligen och genom att använda dessa pengar på
ett klimatsmart sätt så kommer vi långt. Även när vi bygger och renoverar fastigheter ska klimatoch miljöpåverkan vara i fokus – det kan handla om allt från energieffektivisering till att sälja
vidare material från rivna fastigheter. Här är även inköpet av matvaror viktigt att bevaka – vi vill
att hela kedjan från inköp till färdig måltid ska ha minsta möjliga klimatpåverkan.
En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer från transporter. Kommunen har ett högt
uppsatt mål att i första hand gå över till fossilfria fordon – omställning ska vara gjord till 2025. I
detta arbete är utbyggnaden av laddinfrastruktur en utgångspunkt och arbetet måste ske
strategiskt. För att minska utsläppen så är det också viktigt att kommunen arbetar för att
uppmuntra människor att cykla och har en plan för att förbättra förutsättningarna. Stråket DiöÄlmhult ser vi som strategiskt att prioritera utifrån tillväxten i Diö.
Älmhults kommun äger också skog och denna ska skötas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt.
När skogen sköts vill vi att tillgänglighetsaspekten tas med – människor ska kunna röra sig och
vistas i skogen.
Vi vill:
•
•
•
•

Att Skogsvårdsplanen uppdateras och tydliggör skötseln av tätortsnära skog.
Att Agenda 2030 tydligt följs upp i kommunens bokslut.
Att samma miljökrav som kommunen har på sina egna verksamheter ska ställas vid
upphandling
Att arbetet med att anlägga en cykelväg mellan Diö och Älmhult fortgår i samverkan med
inblandade aktörer.

11
441

PERSONALEN – VÄLFÄRDENS GRUND
Personalen är kommunens viktigaste resurs. Kommunen måste nu och alltid ta ansvar och vara
en bra arbetsgivare. Detta genom att ge personalen rätt resurser för att genomföra sitt uppdrag
och vara lyhörda för de behov som uppstår. Tilliten i kommunorganisationen ska öka – vi vet att
kommunens medarbetare är engagerade och vill vara med och utveckla kommunen och detta ska
möjliggöras. För att lyckas med detta är det viktigt att cheferna har rätta förutsättningarna – både
i antalet anställda, i en hållbar budget samt tydliga och realistiska mål satta av politiken.
Möjligheten till kompetensutveckling är en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Regeringen
har satsat pengar på ett äldreomsorgslyft för att öka kompetensen hos vårdpersonal och vi vill
vara säkra på att pengarna används på bästa sätt. Ledarskap och demens är några områden vi
tycker ska prioriteras.
Sjukskrivningstalen inom vissa verksamheter sticker ut – några enheter inom särskilt boende och
hemtjänst har höga sjuktal sedan en längre tid. Riktade insatser med fokus på att få medarbetarna
att må bättre och att komma tillbaka från sjukskrivningar har tidigare visat goda resultat och vi
tror att detta kan göras igen – här finns externa medel att söka.
Älmhults kommun ska hela tiden arbeta aktivt med att vara en jämlik och jämställd arbetsgivare
och uppmärksamma områden som behöver förbättras. Vi ser att många av kommunens
medarbetare arbetar deltid, framför allt inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorg,
förskola och kostenheten. Många gånger beror detta på att personalen inte orkar arbeta heltid och
därför måste kommunen som arbetsgivare arbeta med en hållbar arbetsmiljö. Deltidsarbete
påverkar inkomsten och den framtida pensionen för individerna, men också möjligheten för
kommunen att tillgodose kompetensförsörjningen inom dessa områden.
En annan viktig jämställdhetsfråga är ändamålsenliga arbetskläder till personal inom
utbildningsförvaltningen. Ingen ifrågasätter att tekniska förvaltningens personal ska ha ytterkläder
betalda av arbetsgivaren då en stor del av deras arbetstid tillbringas utomhus. Samma borde gälla
all anställd personal i kommunen och därför vill vi se att Älmhults kommun tillhandahåller
ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom kommunens skolverksamhet – även
fritidspersonal. I samtal med personal har det också kommit önskemål kring cirkulationstvätt
inom äldreomsorgen för att avsätta mer tid till omsorgstagarna.
Älmhults kommun upphandlar många tjänster och även här ska vi ta ett ansvar för dessa företags
anställda genom att alltid kräva kollektivavtalsenliga villkor samt följa upp våra avtal så att detta
efterlevs.
Vi vill:
•
•
•
•
•
•
•

Att ett strukturerat avslutningssamtal hålls när en medarbetare avslutar sin anställning och
att en sammanställd rapport om detta redovisas till personalutskottet årligen.
Att sjukskrivningstalen minskar.
Att heltid ska vara norm.
Att delade turer avskaffas fasas ut – för att detta ska vara möjligt måste personaltätheten
inom äldreomsorgen öka.
Att kommunen verkar för att fler använder friskvårdsbidraget
Att en start av cirkulationstvätt utreds.
Att vi säkerställer att pengarna i Äldreomsorgslyftet används till det de är avsatta för.
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EKONOMI
Älmhults kommun står inför stora utmaningar för att skapa en hållbar ekonomi – både i
driftsekonomin och investeringar. Varje skattekrona ska användas på ett hållbart och strategiskt
sätt.
Det finns några nyckeltal som är extra viktiga för att skapa en hållbar ekonomi och de måste hela
kommunkoncernen arbeta med – fler arbetstillfällen i kommunen och större andel personer som
blir självförsörjande. Ju fler hushåll som kan avsluta sitt ekonomiska bistånd innebär att fler
personer inkluderas i samhället och stärker sammanhållningen. Resurser frigörs så att utanförskap
kan förebyggas.
2021 upphandlar kommunen varor och tjänster för 250 miljoner kronor (över en 4 års period).
Genom att ha ett tydligt upphandlingsreglemente där den politiska viljan framgår så tror vi att
dessa pengar kan arbeta för kommunens mål. Att ställa sociala krav i upphandlingen samt att
arbeta möjliggörande för kommunens lokala företag att lägga anbud kommer att bidra till en
högre sysselsättning i kommunen.
SKR gjorde under 2020 en analys av kommunens ekonomi. Undersökningen bland
tjänstepersoner och politiker visade att tjänstepersonerna inte tyckte att budgetramarna var
realistiska och politikerna inte tyckte att åtgärder vid budgetavvikelser genomfördes.
Undersökningen visade också att det finns behov av en bättre dialog kring prioriteringar som
behöver göras.
Utifrån SKR´s analys kan vi se att kostnaden i vissa verksamheter är något hög (äldreomsorgen
och gymnasieskolan). Utifrån de stora investeringar som kommunen gör och står inför så måste
vi ha en effektiv driftsorganisation för att nå upp till ett resultat som kan kopplas samman med
lånenivån. En kostnadseffektivitet i verksamheterna skapar möjligheter för kommunen att växa,
investera och utvecklas – detta till nytta för Älmhultsborna.

Befolkningsprognos
Vi räknar med att befolkningen den 1 november 2021 är 17 869 personer och sedan växer 1 %
årligen.

Resultat
Under de senaste åren har Älmhults kommun och kommunkoncern genererat positiva resultat
vilket är en förutsättning för att fortsätta kunna investera och utvecklas. Älmhults kommun måste
öka resultatet - detta är en förutsättning för att kunna fortsätta att investera i vår gemensamma
välfärd. Att sluta investera är att sakna framtidstro. Vi är positiva till att titta på alternativ när
större investeringar ska genomföras, men vi ska välja det som är mest fördelaktigt för
Älmhultsborna och för kommunens driftsbudget. Resultatet för 2021 fastställs till 1.95 % vilket
innebär 24 miljoner kronor.

Finansiering
Internräntan fastställs till SKR´s rekommendation 1 %. För att fortsätta utvecklas och investera i
Älmhults framtid utökas lånetaket till 1 549 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserven ligger kvar oförändrad för att finnas som säkerhet för förvärrad eller
ny lågkonjunktur.
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Skattesats

Vi socialdemokrater tar ansvar och vill satsa på våra barn – inte spara, vi vill också ha en välfärd
som skapar trygghet genom hela livet och det kostar pengar.
För att inte behöva sänka kvaliteten på verksamheten inom skolan och omsorg så föreslår vi en
skattehöjning på 90 öre vilket innebär cirka 40 mkr. Skattesatsen fastställs till 21.86 %.
Samtidigt ger vi kommunchefen flera uppdrag som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar
ekonomi och en socialt hållbar kommun.

Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning

Resultatet ska uppgå till 1.95 %
Nettoinvesteringar ska vara högst 23.1 % i förhållande till statsbidrag och skatter 2022.
Självfinansieringsgraden ska vara 36.3 % 2022.
Soliditeten 2022 uppnås till 14.3 % inklusive pensionsåtagande.

Taxor och avgifter

Socialdemokraterna yrkar bifall till nämndernas förslag på taxor och avgifter.

Investeringar

Socialdemokraterna yrkar bifall till nämndernas förslag till investeringsbudget med undantag för
följande:
Tekniska nämndens förslag till investeringsbudget:
Anslag:
-

Korsningspunkt Ljungbyvägen 850 000 kronor återförs 2022.
GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delaryvägen 2.5 miljoner återförs 2022.
Återställning av trottoarer 350 000 kronor återförs 2022.
Att invetseringen Östra Möckeln tillförs med kostanden 860 000 kronor fördelat på tre år.

Ram:
-

Ramen för 2022 fastställs till 27 550 000 miljoner kronor.

Uppdrag kopplat till investeringsbudget:
- Att räddningstjänsten utreder möjligheter till samverkan med andra kommuner gällande
övningsfält.
- Att investeringen på Bäckgatan ska fokusera på att förbättra personalens arbetsmiljö och
matsal.

Lokalresursplan:

Socialdemokraterna yrkar bifall till presenterad lokalresursplan samt ger lokalresursgruppen i
uppdrag:
- Att utreda behovet och en ny grundskola i centralorten
- Att ta fram förslag på kommunala förskolelokaler i tätorten.

Mark- och explaoteringsbudget:

Socialdemokraterna yrkar bifall till presenterad mark- och exploateringsbudget.
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Vi vill:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Att kommunens budgetprocess ses över så att synen på prioriteringar utifrån både
tjänstepersoners och politikers perspektiv blir tydligt (med hänvisning till SKR´s
utredning).
Att en plan för en hållbar ekonomi tas fram.
Att en säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott utreds.
Att hela kommunkoncernen arbetar med att få fler personer i sysselsättning.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott får ett större ansvar gällande kommunens
upphandling.
Att Älmhult ska var minst i kostnads-nivå med genomsnittet i kommungruppen som vi
tillhör i Kolada.
Att i alla de verksamheter där nettokostnadsavvikelsen är hög göra en analys och komma
med förslag till långsiktigt hållbara åtgärder.
Att strukturen i kommunens budget förändras så att LSS-utjämningsfondens utfall
kopplas till socialnämndens budget. I år flyttas 5 miljoner kronor från ”finansen” till
socialnämnden.
Att genom samarbete mellan förvaltningarna gällande till exempel administration och
användning av fordon effektivisera arbetet vilket ska ge ett utfall på 5 miljoner kronor.
Att effektivisera kommunens fastighetsbestånd samt avyttra lokaler som inte används
effektivt.
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Driftsbudget 2022, plan 2023-2024
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Nämnderna
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
Löneökningar 2024
KS strategiska satsningar

BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024
-1 925
-819
-500
-68 545
-92 531
-2 279
-12 333
-43 423
-572 838
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 395
-92 031
-2 279
-12 333
-43 423
-582 182
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 445
-92 031
-2 279
-12 333
-43 414
-596 872
-385 804
-1 265

-1 182 262 -1 190 476 -1 205 207
-33 223
-15 500
0
0
-1 500

-34 068
-20 000
-18 000
0
-1 500

-34 957
-20 000
-23 500
-18 500
-1 500

0
0
0
-481
0
0
-14
-150
9 900
5 000
17 782

-557
-102
-168
-481
0
0
-14
-150
0
5 000
24 072

-557
-102
-168
-481
-61
-245
-14
0
0
5 000
23 829

Kompensation drift enligt mark- och exploateringsplan

Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Hvita Korset
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Blåsippan
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - V Bökhult etapp 2
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena IP Gata
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Furulund etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Kattesjö
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally
Statsbidrag kopplat till bp 2022
Effektiviseringskrav för hela kommunorganisationen
Avgår intern ränta
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
finansiella intäkter
finansiella kostnader
Resultat
Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2020 -17 901)

-1 200 448 -1 236 444 -1 276 463
960 795
272 230
4 025
-12 550

1 005 754
263 234
4 025
-14 550

1 034 176
278 754
4 025
-15 550

24 052

22 019

24 942

17 901

18 080

18 261

Förändring i procent

0,00%

1,00%

1,00%

Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag

1,95%

1,74%

1,90%
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RESULTATMÅL
Huvudprocess

Socialdemokraternas
tilläggs/ändringsyrkande
till resultatmål 2020

Nämnd

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess

I Älmhults kommun är alla barn
behöriga till gymnasiet efter åk
9.

UN

Syftet är att varje invånare ska
vara självförsörjande

Älmhults arbetslöshet ska ligga lågt
i förhållande till övriga Sverige
genom utbildning, arbete och
sysselsättning.
Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska
erbjudas möjlighet till
effektivt och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla eller
återvinna sin förmåga

Vi utvecklar Älmhults kommun
med utgångspunkt att
människor ska må bra utifrån
ett hållbart ekonomiskt,
ekologiskt och socialt
perspektiv.
Samhällsutvecklingsprocess

Dagens
formulering

Alla barn och elever
i Älmhults kommun
har en positiv
kunskapsutveckling
och alla är behöriga
till yrkesprogram på
gymnasiet.
UN/TN I Älmhults kommun
ska alla barn i
förskola och
grundskola få sina
val av skolor
SN,
I Älmhults kommun
UN, KS, ökar andelen
TN,
självförsörjande
hushåll varje år.
SN,
I Älmhults kommun
MOB,
får du ett stöd
UN
anpassat utifrån dina
förutsättningar där
effekterna av
insatserna positivt
ska bidra till att
öka/bibehålla din
förmåga.
SN,
I Älmhults kommun
UN,
arbetar vi
KFN,
hälsofrämjande och
TN
förebyggande vilket
innebär ett minskat
stödbehov.
KS;
MOB,
SN,
UN,
KFN
KS,
KFN,
TN,
MOB,
SN

I Älmhults kommun
skapar vi
förutsättningar för
ett rikt och varierat
fritids- och
kulturutbud och
trygga mötesplatser.
KS, UN, I Älmhults kommun
SN, TN, ökar befolkningen
MOB,
med 1 % årligen.
KFN
Befolkningsökningen
sker i kommunens
alla delar.

Syftet är att skapa en attraktiv
kommun genom effektiv och
hållbar planering, utveckling
och förvaltning av
infrastruktur.
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MBN,
TN, KS

Privatpersoner och företagare ska
känna ett ökat förtroende för
kommunen och det är enkelt och
effektivt att få kontakt med
kommunen dygnets alla timmar.
Nytt förslag!

I Älmhults kommun
ska du få ett tydligt
och snabbt besked
så att du kan börja
bygga ditt hus inom
6 mån.
KS, UN, I Älmhults kommun
SN, TN, får du snabb,
MBH,
effektiv och
KFN,
rättssäker service
ÖF, GN dygnets alla timmar.
I Älmhults kommun
är det enkelt och
effektivt att få
kontakt och hjälp
när du vill starta
företag eller utveckla
ditt företag.
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SIMULERING DRIFTSBUDGET

Belopp iverksamhet*
tkr
Politisk
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Nämnderna
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
Löneökningar 2024
KS strategiska satsningar

Reviderade
budget-anvisning RAM2022
0 JUSTERINGAR
1 925
819
20
65 345
84 484
2 115
12 333
40 791
546 913
374 804
1 405

Kvarvarande nettoeffekt (besparing) enligt förutsättningar budget 2021-2023

Folkbokförda 1/11 året innan

Nämndernas Reviderade
Nämndernas
budgetbudgetRAMBUDGETbudgetförslag 2023 0 anvisning 2024 0 JUSTERINGAR FÖRSLAG 2024 förslag 2024 0
1 925
1 925
1 925
1 925
819
819
819
819
20
20
20
500
69 525
65 245
3 200
68 445
69 575
95 021
83 984
8 047
92 031
95 021
2 279
2 115
164
2 279
2 279
12 333
12 333
12 333
12 333
44 448
40 791
2 623
43 414
44 448
606 724
567 947
28 925
596 872
639 481
389 804
374 804
11 000
385 804
389 804
1 265
1 405
-140
1 265
1 265

2 632
25 925
11 000
-140

1 925
819
500
69 675
95 231
2 279
12 333
43 373
578 838
389 804
1 265

1 925
819
20
65 195
83 984
2 115
12 333
40 791
556 257
374 804
1 405

2 632
25 925
11 000
-140

1 925
819
20
68 395
92 031
2 279
12 333
43 423
582 182
385 804
1 265

1 130 954

51 308

1 182 262

1 196 042

1 139 648

50 828

1 190 476

1 224 163

1 151 388

53 819

1 205 207

1 257 450

35 223
15 500
0
0
1 300

-2 000

33 223
15 500
0
0
1 500
0
0
0
0
481
0
0
14
150
0

35 223
15 500
0
0
1 300

36 068
20 000
18 000
0
1 500

-2 000

36 068
20 000
18 000
0
1 500

36 957
20 000
23 500
18 500
1 500

-2 000

557
102
168
481
0
0
14
150
-27 782

557
102
168
481
0
0
14
150
-27 782

557
102
168
481
61
245
14
0
-39 472

34 957
20 000
23 500
18 500
1 500
0
557
102
168
481
61
245
14
0
0

36 957
20 000
23 500
18 500
1 500

0
0
0
481
0
0
14
150
-2 346

34 068
20 000
18 000
0
1 500
0
557
102
168
481
0
0
14
150
0

0
0
0
481
0
0
14
150
-2 346

Egna satsningar/åtgärder:
Statsbidrag kopplat till bp 2022
Effektiviseringskrav för hela kommunorganisationen
Avgår intern ränta
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
finansiella intäkter
finansiella kostnader
Resultat

BUDGETFÖRSLAG
2023

1 925
819
500
68 545
92 531
2 279
12 333
43 423
572 838
385 804
1 265

480
3 200
8 047
164

200

Kompensation drift enligt mark- och exploateringsplan

Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Hvita Korset
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Blåsippan
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - V Bökhult etapp 2
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena IP Gata
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Furulund etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Kattesjö
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally

Nämndernas Reviderade
BUDGETbudgetbudgetRAMFÖRSLAG 2022 förslag 2022 0 anvisning 2023 0 JUSTERINGAR

2 346
-9 900
-5 000

-9 900
-5 000
0
-17 782

-17 782

-24 072

36 954

1 200 448

1 228 582

1 164 834

-960 795
-272 230
-4 025
12 550

-960 795
-272 230
-4 025
12 550

-1 005 754
-263 234
-4 025
14 550

-24 052

4 082

-93 629

-17 782

1 163 494
-960 795
-272 230
-4 025
12 550

-61 006

36 954

3 200
8 047
164

27 782

-5 000

71 610

71 610

0
-5 000
0
-24 072

-24 072

-23 829

1 236 444

1 249 349

1 190 172

-1 005 754
-263 234
-4 025
14 550

-1 005 754
-263 234
-4 025
14 550

-1 034 176
-278 754
-4 025
15 550

-22 019

-9 114

-111 233

39 472

-5 000

86 291

86 291

0
-5 000
0
-23 829

-23 829

1 276 463

1 296 234

-1 034 176
-278 754
-4 025
15 550

-1 034 176
-278 754
-4 025
15 550

-24 942

-5 171

18 080

17 901

18 261

18 080

18 443

Ökning i procent

1,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag

4,95%

1,95%

7,38%

1,74%

8,47%

1,90%

Aktuell skatteprognos

21,86%

* Politisk verksamhet avser Kommunfullmäktige, Revisionen och Valnämnden

449

557
102
168
481
61
245
14
0
-39 472

18 261

Driftsbudget 2022, plan 2023-2024
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd familjerätt
Nämnderna
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden
Löneökningar 2022
Löneökningar 2023
Löneökningar 2024
KS strategiska satsningar

BUDGET 2022

PLAN 2023

PLAN 2024

-1 925
-819
-500
-68 545
-92 531
-2 279
-12 333
-43 423
-572 838
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 395
-92 031
-2 279
-12 333
-43 423
-582 182
-385 804
-1 265

-1 925
-819
-20
-68 445
-92 031
-2 279
-12 333
-43 414
-596 872
-385 804
-1 265

-1 182 262

-1 190 476

-1 205 207

-33 223
-15 500
0
0
-1 500

-34 068
-20 000
-18 000
0
-1 500

-34 957
-20 000
-23 500
-18 500
-1 500

0
0
0
-481
0
0
-14
-150
9 900
5 000
17 782

-557
-102
-168
-481
0
0
-14
-150
0
5 000
24 072

-557
-102
-168
-481
-61
-245
-14
0
0
5 000
23 829

-1 200 448

-1 236 444

-1 276 463

960 795
272 230
4 025
-12 550

1 005 754
263 234
4 025
-14 550

1 034 176
278 754
4 025
-15 550

24 052

22 019

24 942

Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2020 -17 901)
Förändring i procent

17 901
0,00%

18 080
1,00%

18 261
1,00%

Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag

1,95%

1,74%

1,90%

Kompensation drift enligt mark- och exploateringsplan

Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Hvita Korset
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Blåsippan
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - V Bökhult etapp 2
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Vena IP Gata
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Furulund etapp 1
Mark- och exploateringsplan 2022-2024 - Kattesjö
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally
Statsbidrag kopplat till bp 2022
Effektiviseringskrav för hela kommunorganisationen
Avgår intern ränta
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning
finansiella intäkter
finansiella kostnader
Resultat

450

451

Investeringar skattekollektivet
Resultat

Finansiella nyckeltal (får endast ändras av CU o ASG)
Resultatets andel av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Nettoinvesteringarnas andel i förhållande till skatter och statsbidrag
Självfinansieringsgrad investeringar
Soliditet inklusive pensionsåtagande (baserad på prognos 2021)
Lånebehov (Reavinster/förluster ej värderade)
Lånetak (som KF behöver besluta med anledning av budgetbeslut)

2022

2023

2024

284 979 667

212 164 667

285 897 667

24 052 000

22 019 000

Parametrar i kronor (får endast
ändras av CU o ASG)

24 942 000

2022

2023

2024

1,95%
23,1%
36,3%
14,3%
181 490 667
1 730 490 667

1,74%
16,7%
55,0%
14,4%
95 426 667
1 825 917 333

1,90%
21,8%
42,8%
14,4%
163 446 667
1 989 364 000

Avskrivning (BF 2022)
Skatter (cirkulär 21:35 sep)
Ansvarsförbindelse pension
Eget kapital
Balansomsl
Lånetak 2021 ()
Prognos DR2 2021
Prognos DR2 2021
Budget 2021 (minusresultat)

452

2022

2023

2024

79 437 000
1 233 025 000
245 552 000
599 525 000
2 637 036 000
1 549 000 000

94 719 000
1 268 988 000
238 153 000
622 010 000
2 819 993 000

97 509 000
1 312 930 000
230 466 000
646 673 000
3 072 666 000

14 298 000
10 983 000

Investeringbehov 2022-2033, tkr
Investeringbehov, tkr
Kommunfullmäktige*
Revisionen*
Valnämnden*
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
varav anslag

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

År 2027

År 2028

År 2029

År 2030

År 2031

År 2032

År 2033

Summa 20222033

7 150

4 530

2 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 010

5 650

2 830

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 310

250 787

174 772

255 052

292 350

85 150

26 050

62 450

20 750

26 765

31 015

25 315

20 950

1 271 405

varav anslag

223 237

128 462

205 702

240 400

63 600

4 700

42 300

300

6 050

8 300

4 100

300

927 450

Utbildningsnämnd

17 595

27 490

23 700

3 250

3 200

15 250

3 200

3 250

3 200

3 250

3 200

3 250

109 835

varav anslag

12 500

24 000

20 000

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

68 500

Socialnämnd

6 798

2 923

2 816

1 638

398

443

686

299

470

573

476

200

17 720

varav anslag

4 580

2 570

2 300

1 200

0

0

40

0

0

0

50

0

10 740

Gemensam nämnd för familjerätt
Kultur- och fritidsnämnd

1 650

1 950

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

18 600

Teknisk nämnd, skattekollektivet

varav anslag

Miljö- och byggnämnd
varav anslag

summa skattekollektivet
Teknisk nämnd, taxekollektivet

150

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

1 000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6 500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

284 980
37 800

212 165
70 300

285 898
71 300

299 238
33 900

90 748
26 600

43 743
26 700

68 336
27 300

26 299
28 100

32 435
28 800

36 838
29 100

30 991
29 100

26 400
0

1 438 070

Snittinvestering/år (2022-2033)
SKATTEKOLLEKTIVET

119 839

409 000

varav anslag

18 500

46 500

46 500

8 500

500

0

0

0

0

0

0

0

120 500

summa taxekollektivet

37 800

70 300

71 300

33 900

26 600

26 700

27 300

28 100

28 800

29 100

29 100

0

409 000

TAXEKOLLEKTIVET

34 083

322 780

282 465

357 198

333 138

117 348

70 443

95 636

54 399

61 235

65 938

60 091

26 400

1 847 070

TOTALT

153 923

Summa investeringar totalt

453

Nämnd

Beslutad
budget
tom 2021

Budget
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033

Total
budget

SKATTEKOLLEKTIVET
Inkomst
KS
Utgift
KS
Utgift
TN
SUMMA SKATTEKOLLEKTIVET

0
9 000
0
9 000

-12 400
7 350
29 000
23 950

-45 700
6 175
12 500
-27 025

-70 400
3 050
124 000
56 650

-73 350
350
133 500
60 500

-83 675
1 600
21 900
-60 175

-116 125
50
48 000
-68 075

-53 525
1 150
28 000
-24 375

-28 525
0
48 500
19 975

-24 875
0
0
-24 875

-13 525
0
0
-13 525

-13 525
0
0
-13 525

-2 000
0
0
-2 000

-537 625
28 725
445 400
-63 500

-300
200
-100
8 900

-610
25 110
24 500
48 450

-8 300
27 675
19 375
-7 650

-8 300
38 350
30 050
86 700

-17 300
37 700
20 400
80 900

-6 300
27 500
21 200
-38 975

-14 700
30 550
15 850
-52 225

-11 000
3 400
-7 600
-31 975

-5 800
19 600
13 800
33 775

-8 750
0
-8 750
-33 625

-3 300
0
-3 300
-16 825

-3 300
0
-3 300
-16 825

-1 300
0
-1 300
-3 300

-89 260
210 085
120 825
57 325

TAXEKOLLEKTIVET
Inkomst
TN
Utgift
TN
SUMMA TAXEKOLLEKTIVET
Totalt Exploateringsverksamheten

454

Sammanställning av förvaltningarnas investeringsbehov 2022-2033 SKATTEKOLLEKTIVET
ÅR

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021-06-28

Rev.senast
2032

2031

2033

Totalt

TOTALT SKATTE FÖR HELA KOMMUNEN
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022*
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt KS
ÅR

8 750
7 550
221 900
41 860
4 020
900
284 980
2022

2 925
4 430
126 400
71 290
6 350
770
212 165
2023

1 000
2 530
193 900
56 218
27 250
5 000
285 898
2024

6 800
0
198 500
66 488
26 250
1 200
299 238
2025

300
0
40 000
24 198
26 250
0
90 748
2026

300
0
12 000
23 493
7 950
0
43 743
2027

300
0
40 000
20 546
7 450
40
68 336
2028

300
0
0
18 549
7 450
0
26 299
2029

300
0
0
24 035
8 100
0
32 435
2030

300
0
0
28 588
7 950
0
36 838
2031

300
0
0
22 691
7 950
50
30 991
2032

300
0
0
18 650
7 450
0
26 400
2033

21 875
14 510
832 700
416 605
144 420
7 960
1 438 070
Totalt

Kommunstyrelsen (KS)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt KS
ÅR

100
4 550
400
2 100
0
0
7 150
2022

0
2 130
400
2 000
0
0
4 530
2023

0
230
400
1 700
0
0
2 330
2024

0
0
0
0
0
0
0
2025

0
0
0
0
0
0
0
2026

0
0
0
0
0
0
0
2027

0
0
0
0
0
0
0
2028

0
0
0
0
0
0
0
2029

0
0
0
0
0
0
0
2030

0
0
0
0
0
0
0
2031

0
0
0
0
0
0
0
2032

0
0
0
0
0
0
0
2033

100
6 910
1 200
5 800
0
0
14 010
Totalt

Tekniska (TN)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt TN
ÅR

7 500
0
209 500
30 137
3 650
0
250 787
2022

2 475
0
102 000
63 447
6 350
500
174 772
2023

1 000
0
173 500
48 302
27 250
5 000
255 052
2024

6 800
0
198 500
60 800
26 250
0
292 350
2025

300
0
40 000
18 600
26 250
0
85 150
2026

300
0
0
17 800
7 950
0
26 050
2027

300
0
40 000
14 700
7 450
0
62 450
2028

300
0
0
13 000
7 450
0
20 750
2029

300
0
0
18 365
8 100
0
26 765
2030

300
0
0
22 765
7 950
0
31 015
2031

300
0
0
17 065
7 950
0
25 315
2032

300
0
0
13 200
7 450
0
20 950
2033

20 175
0
763 500
338 180
144 050
5 500
1 271 405
Totalt

Miljö och bygg (MoB)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt MoB
ÅR

500
0
0
500
0
0
1 000
2022

0
0
0
500
0
0
500
2023

0
0
0
500
0
0
500
2024

0
0
0
500
0
0
500
2025

0
0
0
500
0
0
500
2026

0
0
0
500
0
0
500
2027

0
0
0
500
0
0
500
2028

0
0
0
500
0
0
500
2029

0
0
0
500
0
0
500
2030

0
0
0
500
0
0
500
2031

0
0
0
500
0
0
500
2032

0
0
0
500
0
0
500
2033

500
0
0
6 000
0
0
6 500
Totalt

Kultur och fritid (KoF)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt KoF
ÅR

150
0
0
1 500
0
0
1 650
2022

450
0
0
1 500
0
0
1 950
2023

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2024

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2025

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2026

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2027

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2028

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2029

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2030

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2031

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2032

0
0
0
1 500
0
0
1 500
2033

600
0
0
18 000
0
0
18 600
Totalt

Utbildning (UN)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt UN
ÅR

500
0
12 000
5 095
0
0
17 595
2022

0
0
24 000
3 490
0
0
27 490
2023

0
0
20 000
3 700
0
0
23 700
2024

0
0
0
3 250
0
0
3 250
2025

0
0
0
3 200
0
0
3 200
2026

0
0
12 000
3 250
0
0
15 250
2027

0
0
0
3 200
0
0
3 200
2028

0
0
0
3 250
0
0
3 250
2029

0
0
0
3 200
0
0
3 200
2030

0
0
0
3 250
0
0
3 250
2031

0
0
0
3 200
0
0
3 200
2032

0
0
0
3 250
0
0
3 250
2033

500
0
68 000
41 335
0
0
109 835
Totalt

SOC (SN)
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt SN

0
3 000
0
2 528
370
900
6 798

0
2 300
0
353
0
270
2 923

0
2 300
0
516
0
0
2 816

0
0
0
438
0
1 200
1 638

0
0
0
398
0
0
398

455

0
0
0
443
0
0
443

0
0
0
646
0
40
686

0
0
0
299
0
0
299

0
0
0
470
0
0
470

0
0
0
573
0
0
573

0
0
0
426
0
50
476

0
0
0
200
0
0
200

0
7 600
0
7 290
370
2 460
17 720

Sammanställning av förvaltningarnas investeringsbehov 2022-2033 TAXEKOLLEKTIVET
ÅR

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Rev.senast
2032

2021-06-24
2033

Totalt

TOTALT TAXE FÖR HELA KOMMUNEN
Redan beslutade
Ingår i digitaliseringsplan 2022
Ingår i lokalresursplan 2022
Övriga äskanden PRIO 1
Övriga äskanden PRIO 2
Övriga äskanden PRIO 3
Totalt KS

18 500
0
0
19 300
0
0
37 800

46 500
0
0
23 800
0
0
70 300

46 500
0
0
24 800
0
0
71 300

8 500
0
0
25 400
0
0
33 900

500
0
0
26 100
0
0
26 600

456

0
0
0
26 700
0
0
26 700

0
0
0
27 300
0
0
27 300

0
0
0
28 100
0
0
28 100

0
0
0
28 800
0
0
28 800

0
0
0
29 100
0
0
29 100

0
0
0
29 100
0
0
29 100

0
0
0
0
0
0
0

120 500
0
0
288 500
0
0
409 000

KS Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Belopp i tkr

Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt
i lokalresursplan?
Nej
Ja
Nej
Nej

Ingår
projekt i
digitaliseri
ngsplan?
Nej
Nej
Nej
Ja

KF-beslut anges för tidigare
beslutad
KF §175/2020 (år 21-22)
KF §106/2020
KF §175/2020 (år 21-23) nya belopp
är högre.

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet
extern
finansierin Projektg?
nummer
Nej
20025
Nej
Nej
Nej
20019

Projektnamn
Ny webb
Nätverksutrustning
Utskrift (fd Kopiatorer)
Digitalisering

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
300
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 550
2 130
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 650

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
3 - Minst prio

= kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
= kan vänta något år
= kan vänta några år

457

2 830

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
budget
100
1 200
1 100
6 910
9 310

KS - Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projektnummer
20025
NYTT

Projektnamn
Ny webb
Nätverksutrustning

Ansvarig
Kommunikation
IT

NYTT

Utskrift (fd Kopiatorer)

IT

20019

Digitalisering

IT

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Nätverksutrustning i nya verksamhetslokaler som byggs 20222024.
Vi är mitt uppe i utbyte av alla kommunens kopiatorer/skrivare
och äskar därför medel till detta.
I digitaliseringsplanen finns ett 30-tal projekt som förvaltningarna
vill realisera.

458

Har barnperspektivet
beaktats?

KS Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Belopp i tkr
Projektnummer Projektnamn
20002 Inköp inventarier
Nätverksutrustning utbyte
Server lagring

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
300
300
300
700
900
700
500
500
500
1 500

1 700

1 500

0

Projektprioritering
1 - Prioiterat= kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
= kan vänta något år
3 - Minst prio= kan vänta några år
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0

0

0

0

0

0

0

0

Total
budget
900
2 300
1 500
4 700

KS Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
20002
NYTT

Projektnamn
Inköp inventarier
Nätverksutrustning utbyte

Ansvarig
Kommunchef
IT

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Inköp av inventarier till KLF, t.ex. kontorsmöbler
Behov av att bygga ut gammal central IT-utrustning för nätverk.

NYTT

Server lagring

IT

Utveckling av Server lagring

460

Har
barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt

TN SKATTE Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt i
lokalresursplan?
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

Projektprioritering
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
2- Mindre prio
2- Mindre prio

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nytt äskande

Projektnummer
14930
17150
17230
17481
17482

Projektnamn
Industristamspår
Kommunhuset anpassning
Renovering Bäckgatan
Ny skola Paradiset
Nytt högstadie Linnéskolan (Etapp 1)
Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2)
Utbyggnad Förskola Norregård (2 avd)
Lokalresursplan resterande
17488 Diö ishall kylaggregat
Diö ishall renovering
17491 Torgbyggnad
17492 Lastaren fasader

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering

Nej

2- Mindre prio

Nej

Blåljushuset

Nyinvestering

Nytt äskande

Nej

1 - Prioiterat

Nej

Nyinvestering

Nytt äskande
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
3 - Minst prio
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Renovering kök vid Tornets fsk, Eneryda fsk, Liatorp fsk och Pjätteryd
fsk
Renovering kök och matsal Haganässkolan och Gemöskolan.
Flytt av två stugor till Ormakulla
GC-väg Skolgatan
GC-väg Östra Björkgatan
Korsningspnkt Kyrkogatan/Bäckgatan
Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan
GC-väg Eriksgatan
Västra Ringvägen GC åtgärder
GC-väg Linnéskolan- Cykelbro över Elmevägen
Korsningspunkter Ljungbyvägen
GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen
Säker cykelöverfart väg 23
Bussuppställningsplats
Gångbro Hallaryd, norra
Gångbro Hallaryd, södra
Östra Ringvägen
Ekvägen
Återställning av trottoarer
Övningsfält
Rökskydd
Rökdykarradiosystem
RAKEL radiosystem

Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
3 - Minst prio
2- Mindre prio
3 - Minst prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

14118
14119
14123
14124
14125
14126
14127

14128
14114
14116
14117
20543
20544
20545
20550
20511
20512
20513
20411
20412
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300

Räddningsfordon Älmhult
Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd
Tankenheten
Paradisskolan kök och skolrestaurang
Linnéskolan kök och skolrestaurang
Haganässkolan kök och skolrestaurang
Ersättning hjullastare
Ersättning Minihjullastare
Heatweed
Skogsvagn
Bevattningsvagn
Manskapsbod
Väghyvel nr1
Redskapsbärare
Väghyvel nr 2
Spolsläp
2m gräsklippare
3m gräsklippare
Sopmaskin upptagande
Traktor stor
Dragen sopmaskin
Hjullastare
Liten traktor
Motviktstruck
Sugande sopmaskin

Budget
2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
1 500
700
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
1 500
2 000
57 500
150 000
75 000
25 000
75 000
10 000
80 000
190 000
40 000
40 000
200
200
200
5 000
7 500
7 500
300
0
2 000
10 000
500

Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

8 500
500

10 000

461

9 000
15 000
700
925
150
550
200
800
500
515
850
2 500
6 500
5 000
700
150
16 000
5 000
350
1 500
800
200
1 400

14 500

925
150
550
200
800
500
515
0
0
6 000
5 000
700
150
8 000

8 000

5 000
350
0

1 500
800
200
1 400
4 200

Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

20 000

700

850
2 500
500

4 200
1 000

4 200
3 200

2 000
2 000
1 000

Total
budget
6 700
3 700
3 800
252 500
227 500
100 000
10 000
350 000
5 800
15 000
300
2 000

1 000

2 000
600
300
300
200
200
5 500
600
5 500
250
300
700
1 500
1 000
600
2 000
500
150
1 600

3 200

3 200

8 400
5 200
12 800
2 000
2 000
2 000
2 000
600
300
300
200
200
5 500
600
5 500
250
300
700
1 500
1 000
600
2 000
500
150
1 600

Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt i
lokalresursplan?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Projektnummer
18300
18300
18300
18300
18300

Projektnamn
Heatweed Liten
Heatweed Stor
Lastbil
Hjullastare
Minihjullastare
Ny lekplats Klöxhult
Östra Möckeln

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
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Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030 Plan 2031
300

Plan 2032

Plan 2033

1 500
2 800
2 000
600
287

287

1 500
287

223 237

128 462

205 702

240 400

63 600

4 700

42 300

300

6 050

8 300

4 100

300

Total
budget
300
1 500
2 800
2 000
600
1 500
860
1 132 350

TN SKATTE Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projektnummer
10341
10830
14101
14663
14740
14760
14930
17240
17330
17331
17482
17484
17150
17230

Projektnamn
Centrumutveckling
Förlängn N Ringvägen
Cykelbana Ryfors-Delary
Lekplats Hagabo
Hagabo Vattenrike
Hagabo bostadsområde
Industristamspår
Servicecenter och entré k-huset
Haga park
Rivning Häradsbäckskola
Nytt högstadie Linnéskola
Tillbyggnad Diö skola
Kommunhuset anpassning
Renovering Bäckgatan

17479
17481
17485

Miljöhus
Ny skola Paradiset
Bökhult 70

LL
LL
LL

17486
17488

Granualatfällor konstgräs
Diö ishall kylaggregat

LL
LL

0
17489
17491

Diö ishall renovering
Taxihuset
Torgbyggnad

LL
LL
LL

17492
17493
0

Lastaren fasader
Cafeterian kommunhuset
Blåljushuset

LL
LL
LL

0

Renovering kök Solgården och Ryfors

LL

0

Renovering kök Nicklagården

LL

0

Renovering kök vid Tornets fsk, Eneryda fsk, Liatorp fsk och Pjätteryd fsk

0

Renovering kök och matsal Haganässkolan och Gemöskolan.

LL

0

Flytt av två stugor till Ormakulla

LL

Flytt av två kulturhistoriska byggnader i Haganäsparken till Ormakullagården i syfte att på sikt
utveckla Oramkullagården till kultur och friluftsplats plats i Älmhult tätort.

Ja

14118
14119

GC-väg Skolgatan
GC-väg Östra Björkgatan

EL
EL

Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder

Ja
Ja

Ansvarig
IT
PS
EL
IT
IT
IT
FD
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

463

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Ombygganation av torgmiljön , stationsplan och lekplats
Ny anslutning från Ljungbyvägen till Väg 120 inkl korsningspunkt Ljungbyvägen
Genom trafikverket ombyggnad av Väg 120
Slutförande av Hagabområdet
Slutförande av Hagabområdet
Slutförande av Hagabområdet
Reinvesteringar på sidospåret, säkerhetsuppfyllelse och driftsäkerhet.
Klart under 2021
Rivning för framtida bostäder. OBS skyddsrum går ej att rivas
Rivning av delar såsom gamla huset, bibliotek/skola/panncentral
Tillbygnad av skola samt ombyggnad av befintlig del
Tillbyggnad av 4st klassrum med tillhörande grupprum och entre
Diverse justeringar i huset såsom kontor etc. Trångbodda
Justeringar så verksamheten fungerar. Omkl, matsal,kontor, verkstad och gården. Trångbodda
verksamheten får inte plats. Tankar för VA (nödvatten) får inte plats samt att arbetsmiljön i
verkstaden är inte ok i dagsläget. Kommer krävas mer investeringar 2022 och framåt. Polis och
ambulans har flaggat för mer yta framåt.
Komplettering av miljöhus på några fastigheter för sortering
Ny skola F-6 Pågår klart 2022.
Byte av yttertak och köket samt elsystem och infiltration. Socialen hyr detta hus och
hyresgästen är svårplacerad. Vi gör bara åtgärder för att huset skall vara beboligt.
Fällor för att samla upp plastkulor från fotbollsplanen.
Renovering av kompressorer för att producera is. 2025 måste maskinerna bytas helt och hållet
till nya.
Ombyggnad av befintliga omkl, yttertak, läktare, ventilation, belysning
Ombyggnad för att kunna hyras ut till någon verksamhet
Se över vad man skall göra med befintliga hus. Husen är dåliga så det krävs nog att man bygger
nytt.
Byte av två stycken fasader i norr och öster inklusive fönster och portar.
Blir inte aktuell ligger i projekt 17240
Polis och ambulans har flaggat för att man behöver mer yta framåt. Diskussion med berörda
skall göras innan exakt investering kan fås.
Reinvesteringa för kostenskök anpassningar för framtida drift. Gäller Solgårdens kök som är i
väldigt stort behov av om- och utbyggnad. Här ingår också Solgårdens omklädnads del då den
ligger under köket i källare. Ryforsskolans kök ingår också med en mindre anpassning.

Har barnperspektivet
beaktats?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ej tillämpligt
Ja
Ej tillämpligt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ja

Nicklagårdens kök behöver en större renovering för att upprätthålla krav på arbetsmiljö och
Nej
ändamålsenligheten.
Reinvesteringn för kostenskök anpassningar för framtida drift. Här ingår Liatorp med en mindre Ja
utbyggnad till tillagning samt anpassningar på Tornets fsk, Eneryda fsk och Pjätteryd fsk
Reinvesteringar för kostenskök anpassningar för framtida drift. Haganässkolan matsal för liten. Ja
En utbyggnad av Gemöskolan ställer nya krav på skolans måltidsmiljö.

14121
14122
14123
14124
14125
14126
14127

14128
14111
14112
14113
14114
14115
14116
14117
14623
20501
20543
20544
20545
20550
20511
20512
20513
20411
20412
0
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300
18300

Korsningspunkt Stenhuggarevägen
Korsningspumkt Svanabodavägen
Korsningspnkt Kyrkogatan/Bäckgatan
Korsningspunkt Köpmangatan/Eriksgatan
GC-väg Eriksgatan
Västra Ringvägen GC åtgärder
GC-väg Linnéskolan- Cykelbro över Elmevägen
Korsningspunkter Ljungbyvägen
GC väg Norregårdsgatan samt korsningspunkt Delarydsvägen
Cykelväg etapp 1 Älmhult - Diö
Cykelväg etapp 2 Älmhult - Diö
Cykelväg etapp 3 Älmhult - Diö
Badvägen - Sjöastadbygd
Bussuppställningsplats

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
PS

Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Enligt åtgärdsplan trafiksäkerhetshöjandeåtgärder
Alternativ uppställningsplats för regionbussar efter exploatering av Stnisen området

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Träd torget
Arbetsmiljö verkstad
Sopsortering offentlig miljö
Gångbro Hallaryd, norra
Gångbro Hallaryd, södra
Paradisparken etapp 1
Östra Ringvägen
Ekvägen
Blendas backe bro
Arbetsmiljöåtgärder
Övningsfält
Rökskydd
Rökdykarradiosystem
RAKEL radiosystem
Räddningsfordon Älmhult
Räddningsfordon Liatorp, Pjätteryd
Tankenheten
Paradisskolan kök och skolrestaurang
Linnéskolan kök och skolrestaurang
Haganässkolan kök och skolrestaurang
Ersättning hjullastare
Ersättning Minihjullastare
Heatweed
Skogsvagn
Bevattningsvagn
Manskapsbod
Väghyvel nr1
Redskapsbärare
Väghyvel nr 2
Spolsläp
2m gräsklippare
3m gräsklippare
Sopmaskin upptagande
Traktor stor
Dragen sopmaskin
Hjullastare
Liten traktor
Motviktstruck
Sugande sopmaskin

IT
FD
IT
EL
EL
IT
PS
EL
IT
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
CB
CB
CB
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD

Återplantering av nya träd
Bäckgatans lokaler, verkstad, elsäkerhet till verkstadsmaskiner.
Avfallshantering
Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder
Utveckling av parkmiljö i Paradisområdet
Del av ringled Danskavägen - Växjövägen
Nybyggnation av väg mellan Ljungbyvägen och Gotthardsgata
Sluförande av projektet Ätbarpark
Åtgärder inom räddningstjänsten
Bibehålla närövningsfältet för kravställd kometens inom räddningstjänsten
Förnyelse av operativ utrustning
Förnyelse av operativ utrustning
Förnyelse av operativ utrustning
Förnyelse av operativ utrustning
Förnyelse av operativ utrustning
Förnyelse av operativ utrustning
Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang
Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang
Köksutensilier, köksutrustning, matsalsmöbler, matsalsutrustning till skolrestaurang
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan

Ja
Ej tillämpligt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
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18300
18300

Heatweed Liten
Heatweed Stor

FD
FD

Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ej tillämpligt
Nyanskaffnining av fordon för effektiv bekämpning och skötsel av trottoarer och hårdgjordaytor Ej tillämpligt

18300
18300
18300
0

Lastbil
Hjullastare
Minihjullastare
Ny lekplats Klöxhult

FD
FD
FD
IT

Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Ersättningsmaskin av befintlig i enlighet med Produktionsavd. investeringsplan
Flera mindre lekplatser samordnas till en störr i syfte att skapa atraktivitet och kostandseffektiv
skötsel
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Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ja
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Projektnummer
17000
17320
17400
17472
17475
17476
17477
17478
17920

20410
20500
20514
10370
14200
14621
14622
14801
14800
14660
18300

Projektnamn
Ombyggnad av lokaler
Fastighetsmiljöer
Reinvesteringar o komponenetbyte
Övervakningskamera larm mm
Förbättring av IT skolor/säbo
Uppgrad mjukvara styr o regler
Komponentbyte lokaler K3
Städ-maskiner/utrustning
Ombyggnad av avdelningskök
Reinvesteringar för att hålla beslutad nivå
Upprustning av Ormakullagården
Kosten inventarier
Räddningsutrustning
Räddningsfordon, båtar mm
Gatuåtgärder
Asfaltprogram
Byte vägmärken
Dagvattenpumpstationer
Utbyte till LED ca 500 st/år
Gatubelysning övrigt
Lekplatser förnyelse
Maskiner och redskap
Gatuutrustning och rännstensbrunnar
Parker förnyelse av utrustning
Hållplatser förnyelse
Broar enskilda vägar

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
2- Mindre prio
2- Mindre prio
2- Mindre prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio
2- Mindre prio
1 - Prioiterat

Budget
2022
2 000
2 000
5 000
1 000
500
500
1 500
800
1 500

Plan
2023
2 000
2 000
25 000
1 000
500
500
1 500
600
2 000

100
1 000
300
400
1 000
4 000
500
2 000
1 000
500
100
500
500
250
200
400

100
500
300
1 060
1 000
4 000
500
300
1 000
500
100
500
500
250
200
400

27 550

46 310

Plan
2024
2 000
2 000
25 000

Plan
2025
2 000
2 000
30 000

Plan
2026
2 000
2 000

Plan
2027
2 000
2 000

Plan
2028
2 000
2 000

500
500
1 500
1 000

500

500

7 000
100
500
300

7 000

7 000

7 000

7 000

300
300
500
1 000
4 000
500

300
300
700
1 000
4 000
500

300
300

1 000
4 000
500

500
300
700
1 000
4 000
500

1 000
500
100
500
500
250
200
400

1 000
500
100
500
500
250
200
400

1 000
500
100
500
500
250
200
400

49 350

51 950

21 550

Plan
2029
2 000
2 000

Plan
2030
2 000
2 000

Plan
2031
2 000
2 000

Plan
2032
2 000
2 000

Plan
2033
2 000
2 000

500
500

500
500

500

500

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

300
300
65
1 000
4 000
500

300
300
65
1 000
4 000
500

1 000
4 000
500

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

300
300
65
1 000
4 000
500
1 500
1 000
500
100
500
500
250
200

300
300

1 000
4 000
500

300
300
300
1 000
4 000
500

1 000
500
100
500
500
250
200

1 000
500
100
500
500
250
200

21 350

20 150

20 450

20 715

22 715

21 215

20 650

500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioiterat kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
kan vänta något år
3 - Minst priokan vänta några år
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Total
budget
24 000
24 000
85 000
2 000
4 000
3 500
4 500
2 400
3 500
70 000
300
4 900
3 600
3 855
12 000
48 000
6 000
3 800
12 000
6 000
1 200
6 000
6 000
3 000
2 400
2 000
343 955

TN SKATTE Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
17000
17400
17472
17320
17475
17476
17477
17478
17920
17487

Projektnamn
Ombyggnad av lokaler
Reinvesteringar o komponenetbyte
Övervakningskamera larm mm
Fastighetsmiljöer
Förbättring av IT skolor/säbo
Uppgrad mjukvara styr o regler
Komponentbyte lokaler K3
Städ-maskiner/utrustning
Ombyggnad av avdelningskök
Kostenskök
Reinvesteringar för att hålla beslutad nivå

Ansvarig
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

20410
20500
20514
10370
14200

Flytt av 2st stugor Haganäsparken
Upprustning av Ormakullagården
Kosten inventarier
Räddningsutrustning
Räddningsfordon, båtar mm
Gatuåtgärder
Asfaltprogram

LL
LL
CB
LN
LN
FD
FD

14621
14622
14801
14800
14660

Byte vägmärken
Dagvattenpumpstationer
Utbyte till LED ca 500 st/år
Gatubelysning övrigt
Lekplatser förnyelse

FD
FD
EL
EL
FD

18300
0
0
0
0

Maskiner och redskap
Gatuutrustning och rännstensbrunnar
Parker förnyelse av utrustning
Hållplatser förnyelse
Broar enskilda vägar

FD
FD
FD
EJ
EJ

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Mindre justeringar ute i vårt bestånd
Energieffektiviserande åtgärder och utbyte av komponenter
Bevakning och larm åtgärder på fastigheter och nyanskaffning
Reinvestering på utrustning och justering av ytor såsom gräs, grus, staket/grindar
Öka kapaciteten i våra nät på skolor och säbo
Utbyte av komponenter i övervakningssystemet (Schneider)
Kylskåp etc för att lättare bokföra
Skall ligga under lokalvård och gäller städutrustning såsom maskiner och vagnar
Byte av maskiner hos kosten och avdelningskök
Byte av maskiner
Reinvesteringar går hela tiden i cykler och denna kommer plockas från Vitec för vilka fastigheter
som behovet finns.
Flytta av gamla stugor ner till Ormakullagården. Mycket svårt att bedöma kostnaden.
Målning utvändigt och bättring av fönster
Utbyte av köksutrustning och möbler

Trafiksäkerhetsåtgärder och framkomlighet.
Toppningar av gator inkl. ersättningsmålningar rännstensbeteckningar och undersökning.
Byten av befintliga vägmärken. livslängd ca 20år.
Byte av bef. pumpstationer, är i en slutfas. Fler enheter kommer längre fram i tiden.
Förnyelse av bef bel. högtrycksnatrium till LED
Nedkörds stolpar skador, utbyte trasiga elanläggningar.
Byte av lekutrustning på befintliga lekplatser i hela kommunen om fattar 21 st lekplatser i olika
omfattning.
Fortlöpande byten av redskap, snöplogar, paddor, sandningskar utrustning.
Alla komponenter med en avskrivningstid i vägöverbyggnaden, rännstensbrunnar tex.
Soptunnor, hårdgjorda ytor, bänkar, träd. Justering av gräsytor av arbetsmiljöskäl.
Underhåll av bef. hållplatser samt utbyggnad av nya, fokus på exploateringsomr.
Underhåll av broar på enskilda vägar, 70%i bidrag från TRV
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Har
barnperspektivet
beaktats?
Ja
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt

Ja
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Ej tillämpligt

TN TAXE Bilaga 1. Budget Investeringsanslag VA 2022-2033
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat

KF-beslut
anges för
Ingår projekt i
tidigare
lokal-resursplan? beslutad
Nej
Nej
Nej
Nej

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej

Projektnummer
15520
15850
15851
15591

Projektnamn
Vattenskyddsområde Möckeln
Nytt vattenverk Älmhult
Omb reningsverk Älmhult
Överföringsledning Diö

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
500
5 000
5 000
8 000

Plan 2023
500

Plan 2024
500

Plan 2025
500

30 000
16 000

30 000
16 000

8 000

46 500

46 500

8 500

18 500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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Plan 2026
500

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030

Plan 2031

Plan 2032

Plan 2033

500

0

0

0

0

0

0

0

Total
budget
2 500
5 000
65 000
48 000
120 500
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Projektnummer

Projektnamn

Ansvarig

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har barnperspektivet
beaktats?

15400

Slamhantering ARV

KT

Hantering av slam från avloppsreningsverket i Älmhult. I projektet ingår anläggande av slamplatta för
Ej tillämpligt
förvaring av slam inom reningsverkstomten samt utbyggnad av befintligt verk med slamutmatningsdel i
anslutning till slamplattan. Utförs eftersom gamla vassbäddar inte längre fungerar.

15500

Nytt styrsystem/fiberanslutning

KT

15520

Vattenskyddsområde Möckeln

KT

15630

VA Boastad överföringsledning

KT

Fiberanslutning till alla VA-anläggningar. Projektet ar pågått under flera år och beräknas kunna avslutas Ej tillämpligt
under 2021.
Inrättande av vattenskyddsområde samt anskaffande av tillstånd för vattenverksamhet för de
Ej tillämpligt
vattentäkter som i dagsläget saknar skydd och tillstånd. Krav i miljöplan.
Nedläggning av befintlig avloppsanläggning i Boastad som ersätts med överföringsledning över sjön
Ej tillämpligt
Möckeln med anslutning till Älmhults avloppsreningsverk. För att öka möjlighet till anslutning av fler
kunder i Boastad läggs både dricks- och spillvattenledningar i projektet.

15850

Nytt vattenverk Älmhult

KT

15851

Omb reningsverk Älmhult

KT

15591

Överföringsledning Diö

KT

Om- och tillbyggnad av Älmhults vattenverk för att klara ökat invånarantal. Dimensionerat för att klara Ej tillämpligt
kapaciteten till år 2050.
Om- och tillbyggnad av Älmhults avloppsreningsverk för att klara ökat invånarantal. Dimensioneras för Ej tillämpligt
att klara kapaciteten till år 2050.
Överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Älmhult och Diö. Ny dricksvattenledning innebär Ej tillämpligt
att Älmhults vattenverk kommer att försörja Diö och Liatorps samhälle med vatten och att Diö
vattenverk kommer att byggas om till tryckstegringsstation. Befintlig spillvattenledning som är i dåligt
skick byts ut samtidigt som ny dricksvattenledning anläggs.
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Projektnummer
15000
15010
15600
NY

Projektnamn
VA-sanering befintligt
VA-sanering detaljplan
VA-anläggningar reinvesteringar
Vattennskyddsområde mindre VV

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
10 000
10 500
11 500
12 100
12 800
13 400
14 000
14 800
15 500
16 100
16 100
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
19 300

23 800

24 800

25 400

26 100

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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26 700

27 300

28 100

28 800

29 100

29 100

0

Total
budget
146 800
55 000
84 000
2 700
288 500
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Projektnummer

Projektnamn

Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har
barnperspektivet
beaktats?

15000

VA-sanering befintligt

VA

Utbyte av gamla VA-ledningar enligt framtagen förnyelseplan.

Ej tillämpligt

15010
15600

VA-sanering detaljplan
VA-anläggningar reinvesteringar

VA
VA

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

NY

Vattennskyddsområde mindre VV

VA

Tillkommande VA-ledningar eller förändring av dimension på
befintliga VA-ledningar
anledning av åtgärder
inom
Reinvestering
av mindremed
VA-anläggningar,
t. ex. vattenverk,
detaljplan.
avloppssreningsverk, pumpstationer, etc. enligt framtagen
reinvesteringsplan.
Enligt framtagen miljöplan för Älmhults kommun ska samtliga
vattenverk ha inrättat vattenskyddsområde innan 2030. För
vattentäkterna krävs också erforderliga tillstånd för att bedriva
vattenverksamhet.
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Ej tillämpligt
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Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt i
lokal-resursplan?
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

KF-beslut anges för
tidigare beslutad
20201123, KF§175
20201123, KF§175
20201123, KF§175

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Projektnummer
26001
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt

Projektnamn
Nytt verksamhetssystem
Linne inventarier
Paradis inventarier
Gemö skola
Haganäs skola

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
500

Plan 2023

12 000

19 000
5 000

12 500

24 000

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

0

0

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030

Plan 2031

Plan 2032

Plan 2033

0

0

0

0

0

0

12 000
20 000

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioiterat
kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
kan vänta något år
3 - Minst prio
kan vänta några år
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20 000

12 000

Total
budget
500
19 000
17 000
12 000
20 000
68 500
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Projektnummer
26001
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt

Projektnamn
Nytt verksamhetssystem
Linne inventarier
Paradis inventarier
Gemö skola
Haganäs skola

Ansvarig

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Avser IST införandet
Möbler, utrustning
Möbler, utrustning
Möbler, utrustning
Möbler, utrustning
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Har barnperspektivet
beaktats?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

UN Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
26011
26111
26411
26421
26431
26511

Projektnamn
Inventarier ADM
Inventarier förskolan
Inventarier grsk/fth
IT-utrustning grsk/fth
Akustikanpassningar grsk/fth
Inventarier gy/vux

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Reinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Skatte/Taxe
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
50
100
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 545
890
1 200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
5 095

3 490

3 700

3 250

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioiterat kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
kan vänta något år
3 - Minst priokan vänta några år
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3 200

3 250

3 200

3 250

3 200

3 250

3 200

3 250

Total
budget
400
9 600
14 400
3 600
2 400
10 935
41 335
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Projektnummer
26011
26111
26411
26421
26431
26511

Projektnamn
Inventarier ADM
Inventarier förskolan
Inventarier grsk/fth
IT-utrustning grsk/fth
Akustikanpassningar grsk/fth
Inventarier gy/vux

Ansvarig

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Datorer, övrigt utrustning
Nya möbler, utrustning för undervisning
Nya möbler, utrustning för undervisning
Datorer, övrigt utrustning
Klassrum anpassning
Nya möbler, utrustning för undervisning
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Har
barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

SOC Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
tkr
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande
Nytt äskande

Ingår projekt i
lokalresursplan?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

KF-beslut
Ingår projekt i
anges för
digitaliseringspla tidigare
n?
beslutad
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Projektprioritering
3 - Minst prio
3 - Minst prio
2- Mindre prio
3 - Minst prio
1 - Prioiterat
3 - Minst prio
3 - Minst prio
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
2- Mindre prio

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Projektnummer

Projektnamn
Diskdesinfektor
Hotellås
Takliftar korttidsverksamhet
Takliftar, Almgården
Automatiska dörröppningar, Almgården
Foaje Almgården
Innerträdgård, Almgården
Staket
Digitalisering
Ljudisolerande matta

Nyinvestering eller
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering

Budget
2022
350
170
300
240
150
100
70
3 000
200
4 580

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioiterat
kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
kan vänta något år
3 - Minst prio
kan vänta några år
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Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025
1 200

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030

Plan 2031

Plan 2032

Plan 2033

270

50
40
2 300

2 300

2 570

2 300

1 200

0

0

40

0

0

0

50

0

Total
budget
1 200
620
170
300
240
200
140
70
7 600
200
10 740
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Projektnummer
0

Projektnamn
Diskdesinfektor

Ansvarig
Ingrid

0

Hotellås

Ingrid

0
0
0

Takliftar korttidsverksamhet
Takliftar, Almgården
Automatiska dörröppningar, Almgården

Ingrid
Ingrid
Ingrid

0
0
0

Foaje Almgården
Innerträdgård, Almgården
Staket

Ingrid
Ingrid
Ingrid

0

Ljudisolerande matta

Sara

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Nuvarande är inköpt 2014 hos AdMedical, trolig livslängd är 10 år men den kan också
hålla flera år efter det. Den vi köpte in 2014 kostade totalt 580 000 kronor. Offert för
likadan kabinettvätt hos AdMedical är ca 1 200 000 kronor.
Hotellås på demensavdelningar underlättar då den boende bara kan gå in i de
rum där den ska ha tillgång.
Takliftar ifall vi flyttar verksamheten
Finns inga takliftar idag, så detta behövs för arbetsmiljön
Där finns inga automatiska dörröppnare idag vilket är tungt och svårt för de boende och
personal
För att göra en mötesplats till alla i kommunen
Behöver göras vid för de boenden och allmänheten
Staket på Ekebo är i dåligt skick frågan är ställd till Tekniska om det ligger under
deras ansvar men tidigare staket har gått på Ekebos budget
IFO har, utifrån pågående arbetsmiljöärende påkallat av skyddsombud, behov av att
investera i ljudisolerande matta i de öppna landskapen på Stena o Stödenheten.
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Har barnperspektivet
beaktats?
Ja

Ej tillämpligt
Ja
Ja
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ja
Ja

SOC Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projekt-nummer

Projektnamn
Cyklar
Sängar/Madrasser
Ersättningsinventarier
Trygghetsskapande åtgärder

Nyinvestering eller
Reinvestering
Nyinvestering
Reinvestering
Reinvestering
Nyinvestering

Projektprioritering
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat
1 - Prioiterat

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
198
153
126
18
98
153
126
99
80
153
126
220
90
220
90
220
90
220
300
200
300
200
300
200
300
200
300
200
300
200
1 500
2 218

353

516

438

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioiterat
kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2- Mindre prio
kan vänta något år
3 - Minst prio
kan vänta några år
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398

443

646

299

470

573

426

200

Total
budget
1 330
1 150
3 000
1 500
6 980

SOC Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
0
0

Projektnamn
Cyklar
Sängar/Madrasser

Ansvarig
Ingrid
Ingrid

0
0

Ersättningsinventarier
Trygghetsskapande åtgärder

Jenny
Jenny

Har
barnperspektivet
beaktats?
Ja
Ja

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Cyklar är för hemtjänsten
Grundmadrasser till samtliga sängar inom boenden behöver bytas. År 2019/2020 bytte vi
samtliga madrasser (180 stycken) men de kommer att behöva bytas inom denna tidsram. Sängar
på SÄBO och ordinärt boende. Idag har vi 245 sängar. Förväntad livslängd enligt leverantör är 8
år. Vi utrangerar efter ca 15–20 år så inom denna tidsram kommer i princip samtliga sängar att
behöva bytas.
Förslag: Köpa in 180 madrasser på 3-årsintervall. Pris per madrass ca: 1500 kronor.
Olika möbler som går sönder/slits ut under året
Ja
Olika IT-lösningar som sker för att skapa trygghet, larm, robotoar och annan välfärdsteknik
Ja
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KoF Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat
Tidigare beslutat

KF-beslut
anges för
Ingår projekt i
tidigare
lokal-resursplan? beslutad
Nej
Nej

Projektprioritering
2- Mindre prio
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej
Ja

Projektnummer

Nyinvestering
eller
Projektnamn
Reinvestering
Självbetjäningsautomat, larmbågar ochReinvestering
läsplattor
Nyinvestering
Digital resursverkstad

Budget
2022

Plan 2023
450

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030

Plan 2031

Plan 2032

Plan 2033

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150
150

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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Total
budget
450
150
600

KoF Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projektnummer Projektnamn
Ansvarig
Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
0
Självbetjäningsautomat, larmbågar
Helena Strömqvist
och läsplattorUtbyte av sliten utrustning.
0
Digital resursverkstad
Helena Strömqvist Fortsättning på utveckling av Digidelcentrum som kommunen fått statsbidrag för.
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Har barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

KoF Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
Projektnamn
24010 Diverse investeringar

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Välj objekt

Projektprioritering
1 - Prioiterat

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år

482

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Total
budget
18 000
18 000

KoF Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
24010

Projektnamn
Ansvarig
Diverse investeringar Jörn Engkvist

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Uppstår behov varje år av att ersätta utrustning eller göra mindre upprustningar på
anläggningar. Kan även bestå av nyinvesteringar när nya behov uppstår.

483

Har
barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt

MoB Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Nytt äskande eller
tidigare beslutat
Tidigare beslutat

KF-beslut
Ingår projekt i
anges för
Ingår projekt i
digitaliseringspla tidigare
lokal-resursplan? n?
beslutad
Nej
Nej

Projektprioritering
1 - Prioiterat

Erhåller
projktet extern
finansiering?
Nej

Projektnummer

Projektnamn
Mätbil

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Reinvestering

Budget
2022
500

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Plan 2030

Plan 2031

Plan 2032

Plan 2033

Total
budget
500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. en ny skola
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut ett tak på en befintlig skola
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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MoB Bilaga 1. Budget Investeringsanslag 2022-2033
Projektnummer
0

Projektnamn
Mätbil

Ansvarig
Mats Jeppsson

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Utbyte av befintlig bil. Nuvarande bil inköpt 2015.

485

Har barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt

MoB Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
Projektnamn
28087 Övrigt

Nyinvestering
eller
Reinvestering
Välj objekt

Projektprioritering
1 - Prioiterat

Budget
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

500

500

500

500

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.
Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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500

500

500

500

500

500

500

Total
budget
6 000
6 000

MoB Bilaga 2. Budget Investeringsram 2022-2033
Projektnummer
28087

Projektnamn
Övrigt

Ansvarig
Ingegerd Andersson

Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)
Uppstår behov av att ersätta utrustning. Kan även användas till ny teknik på de olika avdelningarna.
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Har
barnperspektivet
beaktats?
Ej tillämpligt

Proj-nr
10118
10118

11502
11502

10108
10108
10104
10344
10344
10345
10345
10346
10346
10115
10115

10106
10106

Projektnamn
Blåsippan Expl.avtal
Blåsippan Expl.avtal
Boastad
Boastad
Bökhult/Hökhult
Bökhult/Hökhult
Delary
Delary
Dihult
Dihult
Furulund
Furulund
Gladan 5
Gunnar Gröpe m fl
Gunnar Gröpe m fl
Hagahem
Hagahem
Hvita Korset 7 mfl
Hvita Korset 7 mfl
Kattesjön
Kattesjön
Liatorp
Liatorp
N Froafälle Släggan 4
N Froafälle Släggan 4
Pumpen 1
Pumpen 1
S Froafälle Froafälle 12:1
S Froafälle Froafälle 12:1
Solvikskajen Expl.avtal
Stenbrohult 2:18
Stenbrohult 2:18
Stinsen 2
Stinsen 2
Vena
Vena
Vena IP
Vena IP
Virestad
Virestad
Älmekulla Förtätning
Älmekulla Förtätning

Avd
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb
Finans
KS-Shb

Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift

ansvar
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180
90000
20180

vht
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508
9xxxx
21508

objekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

akt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Status
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Välj objekt
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat

Startdatum
2020-10-01
2020-10-01
1900-01-00
1900-01-00
2016-08-01
2016-08-01
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2022-01-01
2022-01-01
2020-07-31
2021-06-30
2021-06-30
2023-01-01
2023-01-01
2020-10-01
2020-10-01
2013-01-01
2013-01-01
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2024-01-01
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2020-04-30
2020-04-30
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00

Slutdatum
2023-12-31
2025-12-31
1900-01-00
1900-01-00
2023-12-31
2023-12-31
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2024-12-31
2024-12-31
2022-12-31
2023-12-31
2023-12-31
2026-12-31
2026-12-31
2025-12-31
2025-12-31
2022-12-31
2022-12-31
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2025-06-30
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2023-12-31
2023-12-31
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00

Beslutad
Skatte/Tax budget
Budget
e
tom 2021 2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
Skatte
0
-4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-10 000
-10 000
-5 000
-5 000
-2 500
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
125
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
-7 500
-7 500
-3 000
-2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
0
Skatte
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-4 000
-2 000
-15 000
-1 100
-1 000
-3 000
0
0
0
0
Skatte
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
-15 000
-20 000
-25 000
-25 000
-25 000
-20 000
-10 000
0
0
0
0
Skatte
0
2 500
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
-900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
-13 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
-1 000
-1 000
-350
-350
-350
-350
-350
-350
0
Skatte
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
Skatte
0
0
0
0
0
0
50
150
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
-7 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
-6 500
-10 000
-6 500
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
Skatte
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-5 000
-5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
0
-2 000
-2 000
-2 000
-1 350
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-11 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
-10 000
-13 300
-10 000
-20 000
-36 500
-20 000
-10 000
-20 000
-10 000
-10 000
0
Skatte
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-3 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
-350
-350
-175
-175
-175
-175
-175
-175
-175
0
Skatte
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
0
-10 000
-10 000
-35 000
0
0
0
0
0
0
Skatte
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 000

488

-5 050

-39 525

-67 350

-73 000

-82 075

-116 075

-52 375

-28 525

-24 875

-13 525

-13 525

-2 000

Total
budget
-4 000
0
-32 500
375
-20 000
0
-8 000
500
-26 100
500
-140 000
4 500
-900
0
9 000
-13 200
0
0
3 000
0
100
-4 100
300
-5 000
200
-7 000
500
-28 000
500
-10 000
-7 350
600
-11 000
800
-159 800
4 000
-3 750
3 000
-1 925
100
-55 000
750
-508 900

SUMMERING
KS
Inkomst
Utgift
Totalt

0
9 000
9 000

489

-12 400
7 350
-5 050

-45 700
6 175
-39 525

-70 400
3 050
-67 350

-73 350
350
-73 000

-83 675
1 600
-82 075

-116 125
50
-116 075

-53 525
1 150
-52 375

-28 525
0
-28 525

-24 875
0
-24 875

-13 525
0
-13 525

-13 525
0
-13 525

-2 000
0
-2 000

-537 625
28 725
-508 900

Projektnummer
11412

11409

10106

Projektnamn
Blåsippan Expl.avtal G/P
Boastad
Delary
Dihult
Furulund
Hvita Korset 7 mfl G/P
Liatorp
N Froafälle Släggan 4
S Froafälle Froafälle 12:1
Solvikskajen Expl.avtal
Stenbrohult 2:18
Stinsen 2
Vena
Vena IP
Virestad
Älmekulla Förtätning

Avd
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park
TN- Gata/Park

Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift
Utgift

ansvar
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000

vht
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920
24920

objekt akt Status
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat

Startdatum
Slut-datum
2020-10-01 2023-12-31
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
2022-01-01 2024-12-31
2020-10-01 2025-12-31
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
2024-01-01 2025-06-30
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
2020-04-30 2023-12-31
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00
1900-01-00 1900-01-00

Beslutad
Skatte/Ta budget
xe
tom 2021
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte
Skatte

SUMMERING
TN SKATTE Utgift
Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
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Budget
2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 500
0
0
0
4 500
0
0
0
0
0
0
14 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
100 000
73 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
28 000
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 000
0
0
22 000
0
22 000
0
22 000
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
29 000
12 500
124 000
133 500
21 900
48 000
28 000
48 500
0
0
0
0

29 000
29 000

12 500
12 500

124 000
124 000

133 500
133 500

21 900
21 900

48 000
48 000

28 000
28 000

48 500
48 500

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
budget
2 000
22 000
9 000
14 500
183 000
3 000
3 000
22 000
68 000
8 000
6 000
2 500
90 000
2 500
1 900
8 000
445 400

445 400
445 400

Projektnummer

10104
10344
11609
11608

10106
10106

Projektnamn
Boastad
Boastad
Delary
Delary
Dihult
Dihult
Furulund
Gladan 5
Gunnar Gröpe mfl
Hagahem 1
Hvita Korset 7 mfl VA
Kattesjön etapp 2 VA
Liatorp
Liatorp
N Froafälle Släggan 4
N Froafälle Släggan 4
Pumpen 1
S Froafälle Froafälle 12:1
S Froafälle Froafälle 12:1
Solvikskajen Expl.avtal
Solvikskajen Expl.avtal G/P
Stenbrohult 2:18
Stenbrohult 2:18
Stinsen 2
Vena
Vena
Vena IP
Vena IP
Virestad
Virestad
Älmekulla Förtätning
Älmekulla Förtätning

Avd
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA
TN-VA

Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Utgift
Utgift
Inkomst
Inkomst
Utgift
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift
Utgift
Inkomst
Utgift
Utgift
Inkomst
Inkomst
Utgift
Inkomst
Utgift

ansvar
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100
14100

vht
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530
86530

objekt akt Status
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat
Ej påbörjat

Startdatum
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2022-01-01
2020-07-31
2021-06-30
1900-01-00
2020-10-01
2013-01-01
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2024-01-01
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2020-04-30
2020-04-30
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00

Slutdatum
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2024-12-31
2022-12-31
2023-12-31
1900-01-00
2025-12-31
2023-12-31
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2025-06-30
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
2023-12-31
2023-12-31
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00
1900-01-00

Beslutad
Skatte/Ta budget
Budget
xe
tom 2021 2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033
Taxe
0
0
0
0
0
-2 400
-1 200
-1 200
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
6 500
3 500
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
-1 200
0
0
0
-1 200
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
1 800
0
0
0
1 800
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
-3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
5 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
25 000
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
-610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
2 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
2 510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
-1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
1 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 750
-500
-500
0
Taxe
0
0
0
0
0
0
0
0
8 900
0
0
0
0
Taxe
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
0
-5 400
-1 300
-1 300
-1 300
-1 300
-1 300
-1 300
Taxe
0
0
0
0
0
14 000
10 000
3 400
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
-5 000
-5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
15 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
0
0
-2 000
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
0
2 650
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
-6 700
-3 300
-6 300
-1 500
-7 500
-6 000
-4 500
-4 500
-1 500
-1 500
0
Taxe
0
21 000
0
0
8 900
10 000
17 900
0
8 900
0
0
0
0
Taxe
0
1 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
-1 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
-900
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
0
-1 200
-600
-500
0
0
0
0
0
Taxe
0
0
0
0
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
24 500
19 375
30 050
20 400
21 200
15 850
-7 600
13 800
-8 750
-3 300
-3 300
-1 300

SUMMERING
KS
Inkomst
Utgift
Totalt

-300
200
-100
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-610
25 110
24 500

-8 300
27 675
19 375

-8 300
38 350
30 050

-17 300
37 700
20 400

-6 300
27 500
21 200

-14 700
30 550
15 850

-11 000
3 400
-7 600

-5 800
19 600
13 800

-8 750
0
-8 750

-3 300
0
-3 300

-3 300
0
-3 300

-1 300
0
-1 300

Total
budget
-4 800
10 000
-2 400
3 600
-3 500
5 900
55 000
200
-610
-300
2 675
2 510
-1 600
1 300
-2 750
8 900
200
-13 200
27 400
-10 000
17 000
-2 000
2 650
400
-43 300
66 700
1 400
-1 600
-900
750
-2 300
3 500
120 825

-89 260
210 085
120 825
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2021-11-15
Kommunledningsförvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(1)

Kommunfullmäktige

Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige
2021-11-22
Ärendenummer KS 2021/21

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Länsstyrelsen – Beslut om ny sammanräkning efter Philip Akaronka (S)

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-11-15

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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BESLUT
2021-11-10
Dnr: 201-6416-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Älmhult
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Irene Svensson
Avgången ersättare: Filip Akaronka
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Älmhult
Ledamot

Ersättare

Eva Ballovarre
Monica Haider
Stefan Jönsson
Lars Ingvert
Helen Bengtsson
Kristina Spjut Sahlberg
Petra Karlsson
Kent Ballovarre
Birgitta Bengtsson
Tommy Lövquist
Ann Johansson
Håkan Pettersson

1. Anton Härder
2. Patricia Schooner
3. Silvia Lobos
4. Britta Crona
5. Tommy Sahlberg
6. Irene Svensson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Charlotte Olsson Scholz

Ann Jonasson
Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-11-10

201-6416-2021

Irene Svensson
GRIMSBYGD 2
34393 ÄLMHULT

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
10 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Älmhult

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

497

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M)

Hållbar och strategisk upphandling
När Älmhults kommun ska genomföra upphandlingar så ska vi ha tre vinnare: invånarna,
företagarna och organisationen Älmhults kommun.
Invånarna ska garanteras att skattepengarna används på ett effektivt och hållbart sätt. Företagarna
ska ha underlag till att verka och utvecklas. Älmhults kommun ska på flera nivåer arbeta för att
företagandet i kommunen ska utvecklas – kommunal upphandling är här en viktig del.
Vi socialdemokrater tycker också det är viktigt att koppla den kommunala upphandlingen till att
möjliggöra fler arbetstillfällen i kommunen – men också i närliggande kommuner.
2021 upphandlar Älmhults kommun varor och tjänster för uppskattningsvis mer än 250 miljoner
kronor (fördelat över en 4-årsperiod) – detta måste göras strategiskt och hållbart.
Kommunstyrelsen beslutade i januari om upphandlingsplanen för 2021. I samband med detta var
kommunstyrelsen överens om att vissa av upphandlingarna skulle återrapporteras löpande – flera
av dem kopplat till kommunens kostenhet: samordnad varudistribution, livsmedel
mejeriprodukter samt livsmedel frukt, grönsaker och potatis.
Denna återrapportering har ej skett till kommunstyrelsen och nu är upphandlingen påbörjad. Jag
tycker det är viktigt att vi politiker visar en tydlig inriktning i all upphandling – självklart ska LOU
(lagen om offentlig upphandling) följas, men vi kan se oss om hur andra kommuner gjort för att
gynna lokala producenter och näringsidkare.
Med anledning av detta önskar jag svar på följande (framförallt kopplat till upphandlingarna av
livsmedel):
•
•
•

Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel? (Lokalt fattade beslut samt mer
övergripande styrdokument?)
När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa upphandlingar?
Hur anser du att vi ska kunna möjliggöra för lokala matproducenter att delta
upphandlingar/få möjlighet att leverera till offentlig verksamhet?

Eva Ballovarre
2021-09-28

498

Svar på Interpellation från Eva Ballovarre
Hållbart och strategisk upphandling

1. Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel?
Älmhults kommun arbetar med samordnad varudistribution, vilket innebär att varor levereras till ett
och samma ställe, för att sedan packas om och levereras ut till kommunens olika verksamheter enligt
uppgjorda turer. Exempel på övergripande dokument som styr upphandlingsförfaranden är, inköp
och upphandlingspolicy, inköp och upphandlingsrutiner, lag om offentlig upphandling,
konkurrensverkets upphandlingsregler, kostpolicy och Älmhults miljöplan. Livsmedelsupphandlingar
sker i samverkan med Kronobergs Läns övriga kommuner. Dessa upphandlingar samordnas av
upphandlingsenheten i Växjö Kommun.
2. När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa upphandlingar
Alla dessa upphandlingar är delegerade till kommunens tjänstemän. Om politiken är intresserad av
detta skall det tas upp i resp. nämnd.

3. Hur se du att vi ska kunna möjliggöra för lokala matproducenter att delta upphandlingar.

Älmhults kommun har påbörjat ett informationsarbete till våra lokala aktörer, både inom livsmedel
och andra branscher. Vi har träffat bl.a LRF för att få ut information till deras medlemmar om vad vi
som kommun kräver av en leverantör. Vi har träffat de lokala billeverantörerna och försöker möta
nyheter i branschen. Vi har haft en dialog med ”Ett växande Älmhult” Den senaste veckan har jag haft
kontakt med ett lokalt företag, för att få mera information i detta område.

Älmhult 2021-10-11

Roland Johansson
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Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M)

Linnéskolans utbyggnation
Älmhult växer i befolkning och de största utmaningarna ligger i att ha tillräckligt och
ändamålsenliga skollokaler. Linnéskolan – vårt högstadium – är trångt och planeringen och
projekteringen för utbyggnad är i full gång.
Tidsplanen säger att skolan ska och behöver vara färdig att använda till Juni 2023, men jag har
förstått att projektet med stor sannolikhet redan är försenat på grund av problem med bygglovet.
Med anledning av detta önskar jag svar på följande:
•

Vad beror förseningen av projektet Linnéskolan på?

•

Hur många månader är byggnationen försenad?

•

Hur ska lokalfrågan för högstadiet lösas vid en eventuell försening?

•

Vad kommer en eventuell försening av projektet innebära för utökade kostnader ex
tillfälliga lokaler etc?

•

Vilken förvaltning kommer att stå för eventuella extra kostnader?

Eva Ballovarre
2021-11-10
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