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Kommunfullmäktige 2022-12-12 
 
 
Plats och tid 
Haganässkolans aula, klockan 09:00.  
 
 
Helen Bengtsson (S) Christoffer Mowide 
Ålderspresident Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult 
kommuns webbplats. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Upprop  

 

2 Val av justerare  
 

3 Val av rösträknare  
 

4 Fastställande av dagordning  
 

5 Kalendarium  
 

Valärenden 
6 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige från Soili Lång Söderberg 
(M) 

2022/212 
 

7 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Göran Johansson (MP) 

2022/212 
 

8 Val av kommunfullmäktiges ordförande 2022/212 
 

9 Val av kommunfullmäktiges första vice 
ordförande 

2022/212 
 

10 Val av kommunfullmäktiges andra vice 
ordförande 

2022/212 
 

11 Val till kommunstyrelsen mandatperioden 2023-
2026 

2022/190 
 

12 Val till revisionen mandatperiod 2023-2026 2022/199 
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13 Val till valnämnden mandatperioden 2023-2026 2022/251 
 

14 Val till utbildningsnämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/193 
 

15 Val till socialnämnden mandatperiod 2023-2026 2022/192 
 

16 Val till tekniska nämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/191 
 

17 Val till kultur- och fritidsnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/195 
 

18 Val till miljö- och byggnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/194 
 

19 Ordning för inkallande av ersättare 2022/254 
 

20 Val till gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor mandatperiod 2023-2026 

2022/253 
 

21 Val till gemensamma överförmyndarnämnden 
mandatperiod 2023-2026 

2022/252 
 

22 Val till förbundsdirektionen för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 

2022/255 
 

23 Nominering av revisorer för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 

2022/256 
 

24 Val av representant till ägarsamråd för Sunnerbo 
samordningsförbund 

2022/242 
 

25 Val av ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen 
för Sunnerbo samordningsförbund 

2022/242 
 

26 Val av revisorer för Sunnerbo 
samordningsförbund 

2022/242 
 

27 Val av revisorer att granska Älmhult kommuns 
fristående kommunala stiftelser 

2022/257 
 

28 Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen 
för Kommuninvest ekonomisk förening 

2022/258 
 

29 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende tätortsförhållande 

2022/259 
 

30 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende skogs- och jordbruksfrågor 

2022/260 
 

31 Val till stiftelsen för Linnés Råshult 2022/269 
 

Beslutsärenden 
32 Revidering av styrdokument för VA-taxa för 2023 2022/208 

 

33 Friskis & Svettis avbetalning av lån 2022/143 
 

34 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 2022/216 
 

35 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i Älmhults 2022/61 
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kommun 
36 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 2021/67 

 

37 Svar på motion om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP) 

2022/166 
 

38 Revidering av överenskommelse Samverkan i 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 

2022/200 
 

39 Antagande av samverkansavtal för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor 

2022/200 
 

40 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 

2022/217 
 

41 Förlänga uppdrag om att definiera närproducerade 
livsmedel i måltidspolicyn 

2021/240 
 

42 Regler för grävbestämmelser för Älmhults 
kommun 

2022/232 
 

43 Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1 2022/264 
 

44 Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025 

2022/241 
 

45 Antagande av pensionsinlösen 2022/114 
 

46 Fastställande av budget 2023-2025 för Älmhults 
kommun, budget 2023 och plan 2024-2025 

2022/114 
 

Interpellationer, nya motioner och enkla frågor 
47 Interpellation ställd till tekniska nämndens 

ordförande gällande byggnationen av Linnéskolan 
från Stefan Jönsson socialdemokraterna. 

2022/236 
 

48 Enkla frågor  
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From:                                 Christoffer Mowide
Sent:                                  Mon, 21 Nov 2022 14:50:09 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Kan du registrera denna? 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christoffer Mowide 
Nämndsekreterare 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55118 
christoffer.mowide@almhult.se  
www.almhult.se 
Värna om miljön - undvik utskrift 
 
Från: lang.soderberg <lang.soderberg@gmail.com> 
Skickat: den 21 november 2022 11:05
Till: Christoffer Mowide <christoffer.mowide@almhult.se>
Ämne: Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Då jag kommer att flytta från Älmhults kommun under innevarande mandatperiod  
2022-2026 begär jag mig nu entledigad  från mitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Älmhult den 21 november 2022 
 
Soili Lång – Söderberg (M) 
 
 
Skickades från E-post för Windows 10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 196 Revidering av styrdokument för VA-taxa för 
2023 
Ärendenummer KS 2022/208 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31, med 

notering att det är i enlighet med tekniska nämndens beslut 2022-11-01 §, 
95. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har reviderat VA-taxan inför 2023 så att 
anläggningstaxan höjs med 33 % inför 2023. Brukningstaxan ska inte höjas. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 95, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2022-10-07. 
Kommunledningsförvaltningen har noterat att förslaget på VA-taxa som 
inkommit är daterat 2021-08-31. Tekniska förvaltningen bekräftar att förslaget 
som expedierats är det rätta men att det är fel datum i styrdokumentet. 
Således är kommunledningsförvaltningens förslag till beslut att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta VA-taxan enligt förslag 
daterat 2021-08-31, med notering att det är i enlighet tekniska nämndens beslut 
2022-11-01 §, 95. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Förslag till reviderad VA-taxa för 2023, med markeringar, daterad 2021-08-
31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-24  1(2) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av styrdokument 
för VA-taxa för 2023  
Ärendenummer KS 2022/208 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har reviderat VA-taxan inför 2023 så att 
anläggningstaxan höjs med 33 % inför 2023. Brukningstaxan ska inte höjas. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 95, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2022-10-07. 
Kommunledningsförvaltningen har noterat att förslaget på VA-taxa som 
inkommit är daterat 2021-08-31. Tekniska förvaltningen bekräftar att förslaget 
som expedierats är det rätta men att det är fel datum i styrdokumentet. 
Således är kommunledningsförvaltningens förslag till beslut att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta VA-taxan enligt förslag 
daterat 2021-08-31, med notering att det är i enlighet tekniska nämndens beslut 
2022-11-01 §, 95. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 

• Förslag till reviderad VA-taxa för 2023, med markeringar, daterad 2021-08-
31 

 
Ärendeberedning 
Förändringar är i tabeller §§ 5, 6 och 9, Se gula markeringar. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31, med 

notering att det är i enlighet med tekniska nämndens beslut 2022-11-01 §, 
95. 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 2021-08-31  1(16) 

 

 

Tekniska nämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Förslag till reviderad VA-taxa för 
2023 
Ärendenummer TN 2022/83 
 
 

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

Gäller från och med 2023-01-01 

Implementeras av Tekniska förvaltningen 

Ersätter VA-taxa 2022 – Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2021-10-25, § 154.   
Framtaget av Malin Augustsson, VA-ingenjör  
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Förslag till taxa för Älmhults kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xx.  
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. Den av kommunfullmäktige beslutade 
VA-taxan 2021-10-25, § 154, upphör därmed att gälla 2022-12-31. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Älmhults 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Älmhults kommun.  
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 

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

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

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

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

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

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

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

Tomtyteavgift: en avgift per m2 Tomtyta.  

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

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

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

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

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

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

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

Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten 
från Allmän platsmark 

Ja Ja 

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

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  58 000 kr 72 500 kr 

 En ledning (70%) 40 600 kr 50 750 kr 
 Två ledningar (85%) 49 300 kr 61 625 kr 
 Tre ledningar (100%) 58 000 kr  72 500 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 58 000 kr 72 500 kr 

 V, Vatten (30%) 17 400 kr  21 750 kr 
 S, Spillvatten (50%) 29 000 kr 36 250 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 11 600 kr 14 500 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift  51,27 kr 64,09 kr 

 V, Vatten (30%) 15,38 kr 19,23 kr 
 S, Spillvatten (50%) 25,64 kr 32,04 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 10,25 kr 12,82 kr 

d)  Bostadsenhetsavgift  37 817 kr 47 271,25 kr 

 V, Vatten (30%) 11 345,10 kr 14 181,38 kr 
 S, Spillvatten (50%) 18 908,50 kr 23 635,63 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 7 563,40 kr 9 454,25 kr 

e)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

20 300 kr 25 375 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 20 300 kr 25 375 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

 

15



 Styrdokument  

 2021-08-31  7(16) 

 

 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) med delen Df, 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.  

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

 Utan moms Med moms 

a) Servisavgift  58 000 kr 72 500 kr 

 En ledning (70%) 40 600 kr 50 750 kr 
 Två ledningar (85%) 49 300 kr 61 625 kr 
 Tre ledningar (100%) 58 000 kr  72 500 kr 

b)  Förbindelsepunktsavgift 58 000 kr 72 500 kr 

 V, Vatten (30%) 17 400 kr  21 750 kr 
 S, Spillvatten (50%) 29 000 kr 36 250 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (20%) 11 600 kr 14 500 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

c) Tomtyteavgift per m2  89,09 kr 111,36 kr 

 V, Vatten (30%) 26,73 kr 33,41 kr 
 S, Spillvatten (50%) 44,55 kr 55,68 kr 
 Df, Dagvatten fastighet (0%) - - 
 Dg, Dagvatten gata (20%) 17,82 kr 22,27 kr 

d)* Avgift för Dagvatten  
utan att förbindelsepunkt är 
upprättad 

20 300 kr 25 375 kr 

 V, Vatten (0%) - - 
 S, Spillvatten (0%) - - 
 Df, Dagvatten fastighet (100%) 20 300 kr 25 375 kr 
 Dg, Dagvatten gata (0%) - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Utan moms Med moms 

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

om 40 kr om 50 kr 

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

 Utan moms Med moms 

a) Grundavgift per år 2 732 kr 3 415 kr 

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

b)  Avgift per m3 levererat vatten 33,32 kr 41,65 kr 

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

c) Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet 
och år för Bostadsfastighet  

1 120 kr 1 400 kr 

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

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

74,68 kr 93,35 kr 

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

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

• Vattenmätaren har haft fullgod funktion och uppfyller krav på 
mätnoggrannhet.  

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

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

 Utan moms Med moms 

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

0,84 kr 1,05 kr 

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

  V S Df Dg 

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

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

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

1 000 kr 1 250 kr 

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

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

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

25



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 198 Friskis & Svettis avbetalning av lån 
Ärendenummer KS 2022/143 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 

 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 136 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 

• Årsredovisning 2021 Träningsglädje i Älmhult AB  

• Årsredovisning 2021 IF Friskis och Svettis Älmhult  
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• Överenskommelse förlängning avbetalning lån Friskis & Svettis 

• Överenskommelse utlåning Friskis & Svettis daterad 2012-04-02 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Friskis & Svettis avbetalning av lån 
Ärendenummer KS 2022/143 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 25. 

• Överenskommelse med Friskis & Svettis om avbetalning lån, 2012-02-03. 
 

28



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

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 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-25  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förlängning avbetalning 
utlämnat lån till Friskis & Svettis   
Ärendenummer KS 2022/143 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förlängning av återbetalning av kvarstående utlämnat lån till Friskis & Svettis 
med 3 200 000 kronor. Lånet ska vara fullt återbetalt senast 2025-12-31. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 25. 

• Överenskommelse med Friskis & Svettis om avbetalning lån, 2012-02-03. 
 

Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att bevilja lån till Friskis & 
Svettis Älmhult med 4 000 000 kronor för finansiering av uppföring av 
träningslokaler för idrott. Med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år 
under år 2018-2021 kvarstår 3 200 000 kronor som enligt planen skulle betalts 
fullt ut år 2022.  Friskis & Svettis indikerade hösten 2021 att det kan bli svårt att 
klara av den slutliga avbetalningen år 2022 utifrån försämrade ekonomiska 
förutsättningar som en följd av pandemin. Fortsatta dialoger har skett med 
Friskis & Svettis under året om deras möjligheter att betala tillbaka lånet med en 
förlängd avbetalningstid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande: 
 
År 2022: 800 000 kr 
År 2023: 800 000 kr 
År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kvarvarande utlånat belopp på 3 200 000 kr till Friskis & Svettis ska 

avbetalas med 800 000 årligen under åren 2022-2025.  
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera överenskommelsen. 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Friskis & Svettis Älmhult 
 

31



    

 2022-10-25  1(1) 

 
Kommunstyrelsens ordförande  
Gusten Mårtensson 
gusten.martensson@almhult.se 
 
 

 

Överenskommelse om avbetalning lån – 
förlängning 
 
Denna överenskommelse mellan nedan angivna parter, ersätter tidigare 
överenskommelse daterad 2012-02-03 avseende tidpunkten för avbetalning av 
lånet.  
 
Lånet avser finansiering av uppföring av träningslokaler för idrott, beslutat av 
kommunfullmäktige 2012-02-27 § 25. Ursprungligt lån uppgick till 4 000 000 kr 
med en avbetalningsplan med 200 000 kronor per år under år 2018-2021 och 
slutlig avbetalning år 2022 med 3 200 000 kronor. Kvarvarande utlånat belopp 
på 3 200 000 kr ska avbetalas enligt följande. 
 

 År 2022: 800 000 kr 
 År 2023: 800 000 kr 

År 2024: 800 000 kr 
År 2025: 800 000 kr 
 
Denna överenskommelse ska för sin giltighet godkännas av Älmhult kommuns 
kommunfullmäktige genom beslut som vunnit laga kraft, annars är den till alla 
delar förfallen. 
 
 
Älmhults kommun IF Friskis & Svettis Älmhult 
 
____________________ _____________________ 
 Tomas Hoff 
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande Friskis & Svettis
 
 
Älmhult 2022-12- 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 199 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 
Ärendenummer KS 2022/216 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa 

Trafiksäkerhetspolicy med följande ändringar: 
 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR-avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-10-31, § 28 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterad 2022-09-14 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Fastställande av Trafiksäkerhetspolicy 
Ärendenummer KS 2022/216 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa 

Trafiksäkerhetspolicy med följande ändringar: 
 

• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR-avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterad 2022-09-14 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med 
följande ändringar: 
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• Avsnitt 4 punkt 18, ta bort ”i möjligaste mån”. 
• Avsnitt 4 ta bort punkt 19. 
• Avsnitt 5 punkt 3, lägg till ”då angiven gångbana saknas”. 
• Avsnitt 6, lägg till ”tjänstebilar” i rubriken. 
• Avsnitt 6 ta bort punkt 3 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Sonja Emilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Anna Elmgren   
anna.elmgren@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om fastställande av 
Trafiksäkerhetspolicy  
Ärendenummer KS 2022/216 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Förslag på trafiksäkerhetspolicy daterat 2022-09-14 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun har idag inte någon trafiksäkerhetspolicy. Bakgrunden till att 
HR avdelningen tar fram ett sådant förslag, är att Arbetsmiljöverket efter sin 
inspektion rekommenderade att en sådan policy skulle tas fram. Syftet är att 
förebygga riskerna för att någon medarbetare ska drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i samband med att man vistas i trafiken eller framför ett fordon. 
Trafiksäkerheten är en viktig del i detta. 
Denna policy anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och 
förhållningssätt för Älmhults kommuns medarbetare som under arbetstid vistas i 
trafiken i motorfordon, på cykel eller som gående. Policyns innehåll ska vara 
välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens arbetssätt. Policyn 
omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, dvs nämnder och helägda 
bolag. 
Avstämning mot kommunens styrdokument 
Älmhults kommuns resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 
Trafiksäkerhetspolicyn ligger väl i linje med kommunens resepolicy och 
riktlinjer för resor i tjänsten. Samtliga dokument ämnar bidra till mindre 
miljöpåverkan från kommunens fordon samt att de fordon kommunen använder i 
sin verksamhet har hög säkerhetsgrad. 
Älmhults kommuns policy för hållbart arbetsliv 
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Trafiksäkerhetspolicyn ligger i linje med de i policy för hållbart arbetsliv 
definierade viktiga faktorerna för en god arbetsmiljö, främst gällande fysisk 
säkerhet. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige fastställa 

Trafiksäkerhetspolicy.    
 
 
Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Trafiksäkerhetspolicy 
Ärendenummer KS 2022/216 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2022- ev referens (ex §) 

Gäller från och med 2023-01-01 

Implementeras av Kommunledningsförvaltningen 

Ersätter -  
Framtaget av HR-avdelningen, kommunledningsförvaltningen  
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1. Inledning 
Denna policy anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och 
förhållningssätt för Älmhults kommuns medarbetare som under arbetstid vistas i 
trafiken i motorfordon, på cykel eller som gående. Policyns innehåll ska vara 
välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens arbetssätt. Policyn 
omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, dvs nämnder och helägda 
bolag 
 

2. Organisation och ansvar 
Kommunfullmäktige fastställer trafiksäkerhetspolicyn. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för personalpolitik. Nämnder och bolag förverkligar 
policyn i det dagliga arbetet. 
 

3. Syfte och mål 
Dagligen vistas många av våra medarbetare i trafiken och som arbetsgivare bär 
Älmhults kommun ansvaret för att minimera risken för ohälsa och olycksfall 
även i trafikmiljön. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi 
därför denna trafiksäkerhetspolicy. Trafiksäkerhetspolicyn gäller för hela 
kommunen och omfattar alla typer av färdmedel: tjänstebil, egen bil och cykel. I 
Älmhults kommun finns även riktlinjer för resor i tjänsten, trafiksäkerhetspolicy 
är ett komplement till denna. 
 

4. I motorfordon 
1. Den som framför fordonet ska ha den behörighet och den hälsa som krävs 

för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 
2. Självklart inte köra fordon under påverkan av alkohol eller droger. 
3. Den som intar medicin med biverkningar som kan äventyra trafiksäkerheten 

får aldrig framföra fordon i tjänsten, tänk särskilt på att även receptfria 
mediciner, som t.ex. vissa allergimediciner, kan vara olämpliga.  

4. Underrätta omedelbart närmaste chef vid medicinering som är olämplig med 
hänsyn till trafiken. 

5. Tänk på att vara utvilad samt ta pausar i tillräcklig omfattning. 
6. Medför alltid varselväst i fordon, att använda när man vistas utanför 

fordonet.  
7. Innan körningen påbörjats överväga externa faktorer på tidsplanering och 

vägval.  
8. Ha tillräcklig tid avsatt för raster, trafikproblem, mörkerkörning och 

problem orsakat av väderlek.  
9. Gör alltid tillsyn av fordonet före körning. 
10. Om det vid daglig tillsyn upptäcks brister på fordonet måste dessa 

omedelbart åtgärdas.  
11. Alltid använda bilbälten på alla platser i fordonet. 
12. Vid transporter i tjänsten av minderåriga, ska för ändamålet godkända 

bilbarnstolar finnas tillgängliga och användas. 
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13. Justera nackstöden före färd.  
14. Om tunga fordon framförs (>3,4 tons totalvikt) alltid följa gällande 

förordningar om kör- och vilotider.  
15. Alltid se till att överlastning eller lastning på fel sätt aldrig förekommer och 

att all last säkrats. 
16. Vara noga med att följa gällande hastighetsbegränsning.  
17. Hålla ordentligt avstånd till bilen framför (3-sekundersregeln).  
18. I möjligaste mån undvika telefonering vid bilkörning och då det inte är 

möjligt använda handsfree.  
19. Säkerhetsbälte ska alltid användas på alla platser i taxin. 
 

5. Cykel och gående 
1. Älmhults kommun ska verka för att alla som använder cykel i tjänsten också 

har lyse och reflex samt använder hjälm. 
2. De cykelbanor som finns ska användas. 
3. Gång ska ske på vänster sida då angiven gångbana saknas. 
4. Reflex ska bäras när det är mörkt. 
 

6. Fordon som används i tjänst, tjänstebilar 
1. Ha trepunktsbälte på alla platser som används. 
2. Ha nackskydd på alla platser.  
3. Gång ska ske på vänster sida. 
4. Ha krockkudde på förarplats och på passagerarplats om passagerare skall 

tillåtas.  
5. Ha ABS bromsar.  
6. Genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörens instruktioner 

och vara godkända att framföra i trafiken. 
7. Ha godkända däck med trafiksäkert mönsterdjup, gäller såväl sommar som 

vinterdäck. 
8. Vid nyanskaffning/ nya leasingavtal av fordon, förses med alkolås. 
9. Vid alla typer av upphandling som berör fordon och transporter (exempelvis 

skolskjutsar och färdtjänst) beaktas av ovanstående punkter. 
 

7. Uppföljning 
1. Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

verksamheten gås igenom och eventuella risker vid tjänsteresor i trafiken 
ska inventeras och identifieras. 

2. Varje år ska trafiksäkerhetspolicyn gås igenom och vid behov uppdateras.  
3. Ansvarig chef i verksamheten ska, då skäl finns, följa upp att medarbetarna 

lever upp till den gällande policyn. 
4. Ansvarig chef ska se till att tillbuds och olycksrapportering görs löpande 

under året.  
5. Kommunens medarbetare ska följa utvecklingen inom 

trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig uppdaterade om lagar och 
förordningar. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 200 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 137 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på fordonspolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens beslut daterad 2022-09-13, § 149 
 

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

69



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens beslut daterad 2022-09-13, § 149 
 

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

71



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-18  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Fordonspolicy och riktlinjer för fordon  
Ärendenummer KS 2022/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-10-18 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterad 2022-09-13 § 89 
 
Ärendeberedning 
Kommunen har en tidigare fordonspolicy som fastställdes 2018-06-25 §171 och 
är i behov av revidering. Det nya utkastet är uppdaterat och uppdelat i två nya 
dokument, policy och riktlinjer. Denna uppdelning sker i enlighet med 
kommunens etablerade riktlinjer för styrdokument. Fordonspolicyn syftar till att 
definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. Riktlinjerna omfattar upphandling av fordon och 
transporttjänster och syftar till att säkerställa att de fordon som används av 
Älmhults kommun uppfyller ställda krav vad gäller miljö, trafiksäkerhet och 
resurseffektivitet.  
Utkastet är reviderat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter 
2022-09-13 §149. 
 
Avstämning mot kommunens styrdokument 
Älmhults kommuns resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 
Fordonspolicyn och riktlinjerna för fordon ligger väl i linje med kommunens 
resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten. Samtliga dokument ämnar bidra till 
mindre miljöpåverkan från kommunens fordon samt att de fordon kommunen 
använder i sin verksamhet har hög säkerhetsgrad. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-18  2(2) 

 

 

Älmhults kommuns policy för hållbart arbetsliv 
Riktlinjerna för fordon ligger i linje med de i policy för hållbart arbetsliv 
definierade viktiga faktorerna för en god arbetsmiljö, främst gällande fysisk 
säkerhet. 
Miljöplan 2030 
Fordonspolicyn och riktlinjerna stämmer väl överens med de i miljöplanen 
etablerade målen för Älmhults kommun, bland annat de mätbara målen för 
minskad klimatpåverkan. 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer fordonspolicy daterad 2022-02-28.    
2. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för fordon daterad 2022-10-18.    
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 
Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/61 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet med följande ändringar/tillägg i 

riktlinjen: 
 
• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av kommunens fordonspolicy från 2018. Fordonspolicyn syftar till 
att definiera övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i 
Älmhults kommun. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-06-21, § 89 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-14 

• Förslag på resepolicy daterat 2022-02-28 

• Förslag på riktlinjer för fordon daterat 2022-06-14 

• Resepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2018-06-25 §171 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Soili Lång-Söderberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återemittera 
ärendet med följande ändringar/tillägg i riktlinjen: 

• Ett nytt avsnitt i riktlinjen om utrustning i bilar avseende beredskap. 
• Ändring under rubriken 4.3 Däck: Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck. 
• Ändring under rubriken 3. Avvikelse från policy och riktlinjer att 

avvikelser från policy och riktlinje ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet förslag om 
återremiss. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget om 
återremiss. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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 2022-02-28  1(3) 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Fordonspolicy 
Ärendenummer KS 2022/61 
 
 

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

Gäller från och med Datum 

Ersätter Policy för fordon i Älmhults kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2018-
06-25 § 171  

Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare  
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 Styrdokument  

 2022-02-28  2(3) 

 

 

 

Innehåll 
Syfte .......................................................................................................................3 

Omfattning .............................................................................................................3 

Förhållningssätt .....................................................................................................3 
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 Styrdokument  

 2022-02-28  3(3) 

 

 

Syfte  

Fordonspolicyn syftar till att definiera övergripande inriktning för upphandling 
och inköp av fordon i Älmhults kommun. 
Övergripande mål att styra mot:  
• 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 
• Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.  
• God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet och 
arbetsmiljö.  
Mer detaljerade riktlinjer kring hantering och skötsel av fordon finns i 
kommunens riktlinjer för fordon.  
 

Omfattning  

Fordonsriktlinjerna omfattar alla nämnder, styrelser och helägda bolag inom 
Älmhults kommun. Med begreppet fordon avses i denna text besiktningspliktiga 
fordon som omfattas av löpande besiktning enligt fordonsförordningen (SFS 
2009:211). 
 

Utgångspunkter 

Utifrån kommunens mål om en fossilbränslefri kommun och viljan att ha en 
trafiksäker och kostnadseffektiv fordonsflotta är fordonsriktlinjernas 
utgångspunkter följande:  
• Anställdas behov av transport ska tillgodoses på det mest optimala sättet 
utifrån miljö, ekonomi, arbetsmiljö och tid. Det kan lösas genom ägande, 
leasing, korttidshyra, bilpool i intern alternativt extern regi eller genom ett 
alternativt transportsätt. Förvaltningsöverskridande lösningar är att föredra 
framför strikt förvaltningsspecifika.  
• Uppföljningsmetoder av fordonshantering, kostnader samt miljöeffekter ska 
utvecklas för att säkerställa ständiga förbättringar.  
• Älmhults kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, 
ägande och avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens 
fordonsflotta.  
• Antalet fordon (exklusive cyklar) ska minska utan att verksamhetens 
funktioner påverkas.  
• Fordonets utrustning ska vara kostnadseffektiv och anpassad till verksamhetens 
behov. Särskild hänsyn ska tas till fordonets bränsleekonomi (förbrukning/mil, 
kostnad/ mil) och tillgänglighet till service.  
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 2022-10-18  1(5) 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Riktlinjer för fordon 
Ärendenummer KS 2022/61 
 
 

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

Gäller från och med Datum 

Ersätter Policy för fordon i Älmhults kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2018-
06-25 § 171  

Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare  
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 Styrdokument  

 2022-10-18  2(5) 

 

 

 

Innehåll 
1. Om riktlinjerna ................................................................................................3 

1.1 Syfte ..............................................................................................................3 

1.2 Omfattning ....................................................................................................3 

1.3 Organisation ..................................................................................................3 

2. Beställning av fordon ........................................................................................3 

3. Avvikelse från policy och riktlinjer ...................................................................3 

4. Fordonskrav .......................................................................................................4 

4.1 Klimat- och miljöpåverkan ...........................................................................4 

4.2 Drivmedel .....................................................................................................4 

4.3 Däck ..............................................................................................................4 

4.4 Säkerhetskrav ................................................................................................5 

4.5 Profilering .....................................................................................................5 
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 Styrdokument  

 2022-10-18  3(5) 

 

 

 

1. Om riktlinjerna 
1.1 Syfte  
Riktlinjerna omfattar upphandling av fordon och transporttjänster och syftar till 
att säkerställa att de fordon som används av Älmhults kommun uppfyller ställda 
krav vad gäller miljö, trafiksäkerhet och resurseffektivitet.  
För övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i Älmhults 
kommun se Älmhults fordonspolicy. 
 

1.2 Omfattning  
Fordonsriktlinjerna omfattar alla nämnder, styrelser och helägda bolag inom 
Älmhults kommun. Med begreppet fordon avses i denna text besiktningspliktiga 
fordon som omfattas av löpande besiktning enligt fordonsförordningen (SFS 
2009:211). 

 
1.3 Organisation 
Användare och beställare av fordon i kommunens verksamhet har ansvar att 
följa riktlinjen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för riktlinjernas 
efterlevnad.  
Kommunstyrelsen ansvarar för att revidera riktlinjerna vid behov.  
 

2. Beställning av fordon  
Beställning av fordon sker via upphandlingsenheten som är Älmhults kommuns 
samordnande funktion. Upphandlingsenheten ska stödja verksamheterna på 
sådant sätt att Älmhults kommuns fordonskrav efterföljs.  
De krav som ställs på kommunens egenanvända fordon ska även ställas på de 
fordon som används i upphandlade transporttjänster och i 
verksamhetsupphandlingar.  
 

3. Avvikelse från policy och riktlinjer 
Om särskilda skäl föreligger kan avvikelse från policy och riktlinjer ske. 
Avvikelse skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Det gäller vid:  

 Beställning av fordon  

 Upphandling av transporttjänster och verksamhetsupphandling 
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 Styrdokument  

 2022-10-18  4(5) 

 

 

4. Fordonskrav  

4.1 Klimat- och miljöpåverkan 
Kommunen kan inte ställa krav på att ett enda drivmedel ska användas för alla 
fordon. I vissa fall är kraven på fordonen oförenliga med marknadsutbudet för 
det aktuella drivmedlet och i andra fall är inte infrastrukturen tillräckligt 
utbyggd. Därför ska nedanstående prioriteringslista användas vid val av fordon.  
Älmhults kommun ska använda fordon med så låg klimat- och miljöpåverkan 
som möjligt. I första hand ska fordon väljas som drivs med biogas, enbart el eller 
vara laddhybridfordon (plug-in-fordon). Där biogas eller el inte kan användas, 
ska fordon och bränsle med så låg miljöpåverkan som möjligt prövas utifrån 
rangordnad lista: 
 
Personbilar och lätta lastbilar:  
1. Biogas eller el  
2. Andra förnybara drivmedel  
3. Laddhybrid 
 
Vid nyanskaffning av tunga lastbilar gäller följande drivmedelsprioritering:  
1. Biogas  
2. Andra förnybara drivmedel  
Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategorier går att välja på grund av 
teknik, infrastruktur, orimliga kostnader eller att marknadsutbudet inte motsvarar 
behoven, kan i andra hand fossildrivna fordon (inklusive elhybrid) väljas. Inköp 
av fossildrivna personbilar eller lätta lastbilar1 ska föregås av beslut av ansvarig 
förvaltningschef.  
 

4.2 Drivmedel  
Fordon som kan köras på flera drivmedel, till exempel biogas/bensin och 
etanol/bensin ska tankas och köras på det fossilfria drivmedlet.  
Drivmedlet ska innehålla högsta möjliga inblandning av förnybart som uppfyller 
hållbarhetskriterierna2.  
 

  

 
1 Gäller ej lätta lastbilar avsedda att tanka biodiesel eller lätta lastbilar klass D. Klassindelning 
för lätta lastbilar: Klass A (liten, t ex Renault Kangoo), B (mindre mellanklass, t ex Caddy 
Maxi), C (mellan, t ex Renault Traffic), D stor (t ex Renault Master). 
2 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 
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 Styrdokument  

 2022-10-18  5(5) 

 

 

4.3 Däck  
Vid upphandling av däck ska krav på god energiprestanda, våtgrepp, buller och 
kemikalieinnehåll ställas. 
Fordonen bör ha dubbfria vinterdäck.  
 

4.4 Säkerhetskrav  
Samtliga fordon som Älmhults kommun äger ska vara trygga och trafiksäkra. 
Alla personbilar ska uppfylla kraven för minst 5 stjärnor vid provning enligt 
Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) eller intyg från 
fordonstillverkaren om att de uppfyller motsvarande krav.  
Personbilar bör bytas ut efter max 3 år. Av säkerhetsskäl prioriteras personbilar 
av storlek mellanklass. Fyrhjulsdrift och/eller bil med högre markfrigång kan 
motiveras när behovet av resor är på mindre vägar i terräng eller på landsbygd.  
Älmhults kommuns fordon skall uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökrav enligt 
Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. 
Krav kring utryckningsfordon behandlas separat.  
Älmhults kommuns personbilar ska vara utrustade med alkolås. 
 

4.5 Säkerhetsutrustning 
Kommunens bilar skall utrustas med följande säkerhetsutrustning: 

 Brandsläckare 

 Första hjälpen-utrustning 

 Bogserlina 

 Reflexväst 

 Ficklampa 

 Isskrapa 
Krav på brandsläckare, första hjälpen-utrustning och bogserlina ställs inom 
ramen för upphandling. Övrig säkerhetsutrustning införskaffas av driftansvarig. 

 

4.5 Profilering  
Tjänstefordon ska vara tydligt märkta med kommunlogotyp och därmed vara ett 
synligt varumärke utåt. Miljöbilsklassade fordon ska vara märkta med ytterligare 
dekorelement enligt den grafiska profilen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 201 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 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 
2021 är därför den som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och 
ska ha redovisats senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 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. 
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2022-10-25 § 185 till 
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut var följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
4. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

6. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Liberalerna, som inte är representerade i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022–2026 har därför möjlighet att yrka om partistöd för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 138 

• Kommunstyrelsens beslut 20221-10-25, § 183 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

o Liberalerna inkom 2022-06-15 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) yrkar tillägg att grundstödet betalas ut till 
Liberalerna för 2023 om 21 811 kronor. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Lars-Gunnar Gustafssons 
(L) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Lars-Gunnar Gustafssons (L) 
yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Lars-Gunnar Gustafssons 
(L) yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 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 
2021 är därför den som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och 
ska ha redovisats senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 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. 
 
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2022-10-25 § 185 till 
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut var följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
4. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

6. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 

90



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 3(4) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 

 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Liberalerna, som inte är representerade i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022–2026 har därför möjlighet att yrka om partistöd för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
o Liberalerna inkom 2022-06-15 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse utbetalning av kommunalt 
partistöd 2023 efter återremittering  
Ärendenummer KS 2021/67 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 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 
2021 är därför den som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och 
ska ha redovisats senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 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. 
 
Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2022-10-25 § 185 till 
kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens beslut var följande: 

 Ärendet återremitteras för att se över regelverket och räkna ut partistöd till 
Liberalerna för 2023. 

Älmhults kommuns reglemente för kommunalt partistöd anger följande i § 1: 
”Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd utbetalas endast till 
parti som vid tidpunkten för fullmäktiges beslut om utbetalning har vald ledamot 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.” 
Enligt uträkning i enlighet med kommunens fastställda regelverk blir partistöd 
för Liberalerna år 2023 0 kronor.  
Enligt kommunallagen 4 kap 29 § får partistöd ges till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att 
representationen upphörde.  
Liberalerna, som inte är representerade i kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022–2026 har därför möjlighet att yrka om partistöd för 2023. 
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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
o Liberalerna inkom 2022-06-15 

 
Ärendeberedning 
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.  
Kommunledningsförvaltningen har utifrån reglementet räknat ut partistöd och 
utbildningsstöd 2023 för samtliga partier i fullmäktige (inkomstbasbeloppet för 
2022 används): 
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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. 

Exempel på 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 2023: 
Socialdemokraterna 280 800 kronor 
Moderaterna 177 200 kronor 
Centerpartiet 125 400 kronor 
Sverigedemokraterna 125 400 kronor 
Kristdemokraterna 56 300 kronor 
Vänsterpartiet 56 300 kronor 
Miljöpartiet de gröna  39 100 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i 
januari 2023. 

3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2023: 
Socialdemokraterna 46 008 kronor 
Moderaterna                           27 605 kronor 
Centerpartiet 18 403 kronor 
Sverigedemokraterna 18 403 kronor 
Kristdemokraterna 6 134 kronor 
Vänsterpartiet 6 134 kronor 
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Miljöpartiet de gröna 3 067 kronor 
 
4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Partier som beviljats partistöd 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 183 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
Ärendenummer KS 2021/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras för att se över regelverket och räkna ut partistöd till 

Liberalerna för 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

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 2021 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2023, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2022. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 21 811 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 17 267 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 3 067 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 2022-10-11, § 126 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
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• Uträkning av utbetalning av kommunalt partistöd 2023 daterad 2022-10-02 

• Redovisning av partistöd 2021 från: 
o Centerpartiet inkom 2022-02-28 
o Kristdemokraterna inkom 2022-05-16 
o Vänsterpartiet inkom 2022-06-08 
o Socialdemokraterna inkom 2022-06-14 
o Moderaterna inkom 2022-06-29 
o Miljöpartiet inkom 2022-06-28 
o Sverigedemokraterna inkom 2022-06-30 
o Liberalerna inkom 2022-06-15 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för att se över 
regelverket och räkna ut partistöd till Liberalerna för 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Gunnar 
Gustafssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
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2023
Parti Mandat Grundstöd Utbildningsstöd* Mandatstöd Totalt partistöd Att utbetala
Socialdemokraterna 15 21811 kr 46 008 kr 259 008 kr 326 827 kr 280 800 kr
Moderaterna 9 21811 kr 27605 kr 155405 kr 204 821 kr 177 200 kr
Centerpartiet 6 21811 kr 18403 kr 103603 kr 143 817 kr 125 400 kr
Sverigedemokraterna 6 21811 kr 18403 kr 103603 kr 143 817 kr 125 400 kr
Kristdemokraterna 2 21811 kr 6134 kr 34534 kr 62 479 kr 56 300 kr
Vänsterpartiet 2 21811 kr 6134 kr 34534 kr 62 479 kr 56 300 kr
Miljöpartiet 1 21811 kr 3067 kr 17267 kr 42 145 kr 39 100 kr

860 500 kr

Stöd 2018 2019 2020 2021 2022
Grundstöd 19200 19784 20522 20951 21811
Utbildningsstöd per mandat 2700 2946 3067
Mandatstöd per mandat 15200 16586 17267
Inkomstbasbelopp 62500 64400 66800 68200 71000 **

Indexjustering 2021 till 2022 1,041055
Indexjustering 2018 till 2022 1,136

*Utbildningsstöd betalas inte ut i förskott.

**Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2021/11/inkomstbasbelopp-och-inkomstindex-for-ar-2022-faststallt/

Total summa:
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 204 Svar på motion om Terapihundar inom 
kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/166 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 
• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 

skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 141 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Svar på motion om Terapihundar inom 
kommunal verksamhet från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/166 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 
• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 

skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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) 
Motionär 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
Terapihundar inom kommunal verksamhet från 
Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2022/166 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-08-04 in en motion om terapihundar inom 
kommunal verksamhet. I motionen föreslås följande: 
• Att undersöka möjligheten att vård- och terapihundar ska finnas inom 

skola, vård och omsorg i Älmhults kommun. 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2022-09-28, § 100, 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan ansens 
besvarad. Detta med hänvisning till att Gemöskolan, sedan i våras, använder en 
terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors beslutsmandat att 
bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten.  
Det finns även en etablerad kontakt mellan socialförvaltningen och ett företag 
som har en hund som genomfört sin utbildning på Ekebo 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Utbildningsnämndens beslut 2022-09-28, § 100 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Motion till kommunfullmäktige om Terapihundar inom kommunal 
verksamhet från Michael Öberg (MP), daterad 2022-08-04 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionär 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Motion - Terapihund i kommunal verksamhet 
Ärendenummer UN 2022/242 
 

Utbildningsnämndens beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen 

kan anses besvarad. 
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion kring 
att använda terapihundar i kommunal verksamhet. Utbildningsnämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige hur man ska ställa sig till förslaget. Gemöskolan 
använder sedan i våras en terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors 
beslutsmandat att bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten. I och 
med att det redan finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet, kan 
motionen anses besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Kommunfullmäktiges beslut § 137, daterat 2022-08-29 

• Michael Öbergs motion daterad 2022-08-04 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  1(3) 

 

 

Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Motion - Terapihund i kommunal verksamhet  
Ärendenummer UN 2022/242 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion kring 
att använda terapihundar i kommunal verksamhet. Utbildningsnämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige hur man ska ställa sig till förslaget. Gemöskolan 
använder sedan i våras en terapihund i verksamheten. Det är inom varje rektors 
beslutsmandat att bestämma om en terapihund kan gagna verksamheten. I och 
med att det redan finns inom utbildningsförvaltningens verksamhet, kan 
motionen anses besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

• Kommunfullmäktiges beslut § 137, daterat 2022-08-29 

• Michael Öbergs motion daterad 2022-08-04 
 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen 

kan anses besvarad. 
 
 
 
Roger Johansson Underskrift 
Utbildningschef Titel 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  2(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

Motionen i sig påverkar inte barnen. Redan idag använder sig en skola av 
terapihund i sin verksamhet med gott resultat. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-20  3(3) 

 

 

 
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 205 Revidering av överenskommelse Samverkan 
i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
2. Reviderat överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 142 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 

 

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

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Revidering av överenskommelse Samverkan 
i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
2. Reviderat överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 

 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor  
Ärendenummer KS 2022/200 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
2. Reviderat överenskommelse för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-10-10, § 70 

• Förslag på reviderad överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor 

• Överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 
daterad 2018-11-12 

 
Ärendeberedning 
I överenskommelsens § 7 om insyn har sista ordet i meningen, etc, tagits bort. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

överenskommelse Samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor föreslår respektive 
kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17  
2. Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-09-12, § 61, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente. 
Önskemål om förtydligande har inkommit från flera kommunstyrelser kring vad 
nämndens beslut innebär. Familjerätten förslår därför följande förtydligande 
beslutsformulering. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-09-12, § 61 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17  

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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  Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  1(5) 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

    
 

 

 
 
 
  

Överenskommelse 
 

Samverkan i gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Ljungby kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Markaryds kommun XXXX-XX-XX, § XX 

Implementeras av respektive kommun 

Ersätter Överenskommelse antagen av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2018-12-17, § 273  

• Ljungby kommun 2018-12-17, § 163 

• Markaryds kommun 2018-12-17, § 166 

Framtaget av Familjerätten i Älmhult, Ljungby och Markaryd kommuner  
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 Överenskommelse Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  2(5) 

 

 
 

Om överenskommelsen 

Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner inrättade 2006-01-01 en 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med kommunallagens 
(KL) bestämmelser. Denna överenskommelse är en revidering av det avtal som 
först upprättades mellan kommunerna 2005-12-20 (reviderad 2015-11-09 och 
202X-XX-XX). 
Den gemensamma nämndens verksamhetsområde är familjerätt. Älmhults 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 

 
Uppgifter 
1 § 
Den gemensamma nämnden ansvarar för familjerättens verksamhet i 
kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt 
gällande lagstiftning inom det familjerättsliga området och i enlighet med 
beslutat reglemente. 

 
Verksamhetsstyrning och budget 
§ 2 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i 
budget för verksamheten. 
En överenskommelse ska träffas mellan kommunstyrelserna i de samverkande 
kommunerna om ekonomiska ramar för kommande års drifts- och 
investeringsbudget. Detta sker i samband med att budgeten upprättas i 
värdkommunen. 

 
Politisk organisation 
§ 3 
Den gemensamma nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare 
från vardera kommunen.  
Älmhults kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Ordförande 
utses bland ordinarie ledamöter från Älmhults kommun. Vice ordförande utses 
bland ordinarie ledamöter från övriga kommuner. 
Nämndens reglemente ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna (9 kap. 33 § KL). Respektive kommunstyrelse i de samverkande 
kommunerna har att utöva uppsikt över nämnden. (6 kap. 1 § KL) 
Den gemensamma nämnden ska ingå i värdkommunens politiska organisation. 
Arvode och övriga ersättningar till ledamöter betalas av den kommun som utsett 
ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar ska kostnadsföras på 
hemkommunen och ingår inte i den gemensamma nämndens budget.  
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 Överenskommelse Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  3(5) 

 

 
 

Justeringen av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas anslagstavlor. (9 kap. 32 § KL) 

 
Mandatperiod 
4 § 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Mandatperioden sammanfaller i tid 
med tiden för värdkommunens övriga nämnder. 

 
Förvaltningsorganisation 
5 § 
Älmhult är i egenskap av värdkommun huvudman för den gemensamma 
nämnden. 
De som är anställda för att fullgöra den gemensamma nämndens uppdrag är 
anställda av Älmhults kommun inom socialförvaltningen. Alla arbetsrättsliga 
frågor administreras av Älmhults kommun. 

 
Kostnadsfördelning med mera 
6 § 
Budgetprocessen följer den för övriga nämnder i värdkommunen. Efter samråd 
med samverkande kommuner beslutar fullmäktige i värdkommunen om 
nämndens budget. Den budgeterade årskostnaden fördelas mellan kommunerna 
efter deras befolkningstal.  
Över- eller underskott i jämförelse med budget för ett verksamhetsår regleras 
mot kommande års fördelade kostnad med hela beloppet så snart som bokslutet 
är fastställt av värdkommunens fullmäktige. Deltagande kommuner betalar sin 
andel av budgeterad kostnad kvartalsvis i efterskott. 
Gemensamma nämnden kallar företrädare för samtliga ingående kommuner till 
ett möte under april/maj för samråd inför kommande budgetarbete. 

 
Insyn 
7 § 
Samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning 
som gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Den gemensamma 
nämnden ska till samverkande kommuner rapportera enligt värdkommunens 
regler för delårsrapporter. 

 
Arkiv 
8 § 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i 
enlighet med reglerna i arkivlagen. Värdkommunen ansvarar för den gallring 
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 Överenskommelse Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  4(5) 

 

 
 

som följer av bestämmelserna i 12 kapitlet socialtjänstlagen. Skötsel av 
nämndens arkiv sker i enlighet med värdkommunens arkivreglemente. 
Personakter ska slutarkiveras i hemkommunen, det vill säga där ärendet skulle 
ha handlagts om inte den gemensamma nämnden funnits. Akterna kan 
överlämnas till hemkommunen efter avhändandebeslut enligt 15 § arkivlagen 
(1990:782). Värdkommunens godkännande av detta avtal innebär också beslut 
om avhändande enligt arkivlagen. 
Om nämndens verksamhet upphör förs verksamheten över till de kommuner där 
verksamheten skulle ha bedrivits om inte den gemensamma nämnden funnits. 
Handlingar som hör till personakter och personärenden som är pågående eller 
ännu inte nått tidpunkten för gallringsplikt enligt 12 kapitlet socialtjänstlagen 
överförs då till den kommun där ärendet skulle ha handlagts om inte den 
gemensamma nämnden funnits. Andra handlingar, till exempel protokoll, ska 
överlämnas till arkivmyndigheten i Älmhults kommun inom tre månader, 14 § 
arkivlagen (1990:782). 

 
Omförhandling 
9 § 
Kommunfullmäktige i samverkande kommun har rätt att påkalla omförhandling 
av denna överenskommelse om det inträffar omständigheter som väsentligen 
förändrar förutsättningarna för överenskommelsen. 

 
Tvister 
10 § 
Tvist rörande tolkning och tillämpningen av denna överenskommelse ska i första 
hand avgöras av parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras 
av allmän domstol.   

 
Överenskommelsens giltighet 
11 § 
Denna överenskommelse utgör en revidering och uppdatering av det avtal som 
tecknades mellan Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner 2005. 
Överenskommelsen gäller så snart fullmäktige i de samverkande kommunerna 
godkänt överenskommelsen genom beslut som vunnit laga kraft. 
Uppsägning ska ske skriftligt till övriga parter senast den 30 juni året före 
kommande verksamhetsår. Sägs inte överenskommelsen upp gäller den för 
kommande verksamhetsår.  
Om en kommun säger upp överenskommelsen upphör överenskommelsen även 
för övriga kommuner. 
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 Överenskommelse Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 20XX-XX-XX  5(5) 

 

 
 

Upphörande av verksamheten 
12 § 
Om den gemensamma nämndens verksamhet upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för nämndens verksamhet, 
enligt 6 § i denna överenskommelse. 
Vid upphörande av nämndens verksamhet återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun.  
Överenskommelsen är upprättad i tre (3) original varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
  
 
……………………………………          .…………………………………… 
Gusten Mårtensson (C) Magnus Gunnarsson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens ordförande, 
Älmhults kommun Ljungby kommun 
 
 
 
…………………………………... 
Bengt Germundsson (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Markaryds kommun 
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Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

  

 2018-11-12  1(5) 

 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Överenskommelse 
 

Samverkan i gemensam nämnd 
för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2019/91 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2018-12-17, § 273  

• Ljungby kommun 2018-12-17, § 163 

• Markaryds kommun 2018-12-17, § 166 

Implementeras av Respektive kommun 

Ersätter Överenskommelse antagen av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun 2015-12-14, § 246 

• Ljungby kommun 2016-04-26, § 74 

• Markaryds kommun 2015-12-17, § 160 

Framtaget av Kommunledningsförvaltningen, Älmhults kommun  
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Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 Överenskommelse 

 2018-11-12  2(5) 

 
Om överenskommelsen 

Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner inrättade 2006-01-01 en 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med kommunallagens 
(KL) bestämmelser. Denna överenskommelse är en revidering av det avtal som 
först upprättades mellan kommunerna 2005-12-20 (även reviderad 2015-11-09). 
Den gemensamma nämndens verksamhetsområde är familjerätt. Älmhults 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. 
 

Uppgifter 
1 § 
Den gemensamma nämnden ansvarar för familjerättens verksamhet i 
kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt 
gällande lagstiftning inom det familjerättsliga området och i enlighet med 
beslutat reglemente. 
 
Verksamhetsstyrning och budget 
§ 2 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i 
budget för verksamheten. 
En överenskommelse ska träffas mellan kommunstyrelserna i de samverkande 
kommunerna om ekonomiska ramar för kommande års drifts- och 
investeringsbudget. Detta sker i samband med att budgeten upprättas i 
värdkommunen 
 

Politisk organisation 
§ 3 
Den gemensamma nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare 
från vardera kommunen.  
Älmhults kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Ordförande 
utses bland ordinarie ledamöter från Älmhults kommun. Vice ordförande utses 
bland ordinarie ledamöter från övriga kommuner. 
 
Nämndens reglemente ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna (9 kap. 33 § KL). Kommunstyrelserna i de samverkande 
kommunerna har att utöva uppsikt över nämnden. (6 kap. 1 § KL) 
 
Den gemensamma nämnden ska ingå i värdkommunens politiska organisation. 
Arvode och övriga ersättningar till ledamöter betalas av den kommun som utsett 
ledamoten/ersättaren. Arvode och övriga ersättningar ska kostnadsföras på 
hemkommunen och ingår inte i den gemensamma nämndens budget.  
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Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 Överenskommelse 

 2018-11-12  3(5) 

 
 
Justeringen av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas anslagstavlor. (9 kap. 32 § KL) 
 
Mandatperiod 
4 § 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Mandatperioden sammanfaller i tid 
med tiden för värdkommunens övriga nämnder. 
 
Förvaltningsorganisation 
5 § 
Älmhult är i egenskap av värdkommun huvudman för den gemensamma 
nämnden. 
 
De som är anställda för att fullgöra den gemensamma nämndens uppdrag är 
anställda av Älmhults kommun inom socialförvaltningen. Alla arbetsrättsliga 
frågor administreras av Älmhults kommun. 
 
Kostnadsfördelning med mera 
6 § 
Budgetprocessen följer den för övriga nämnder i värdkommunen. Efter samråd 
med samverkande kommuner beslutar fullmäktige i värdkommunen om 
nämndens budget.  
Den budgeterade årskostnaden fördelas mellan kommunerna efter deras 
befolkningstal.  
Över- eller underskott i jämförelse med budget för ett verksamhetsår regleras 
mot kommande års fördelade kostnad med hela beloppet så snart som bokslutet 
är fastställt av värdkommunens fullmäktige.  
Deltagande kommuner betalar sin andel av budgeterad kostnad kvartalsvis i 
efterskott. 
Gemensamma nämnden kallar företrädare för samtliga ingående kommuner till 
ett möte under april/maj för samråd inför kommande budgetarbete. 
 

Insyn 
7 § 
Samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning 
som gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Den gemensamma 
nämnden ska till samverkande kommuner rapportera enligt värdkommunens 
regler för delårsrapporter etc. 
Arkiv 
8 § 
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Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 Överenskommelse 

 2018-11-12  4(5) 

 
Värdkommunen ansvarar för att den gemensamma nämndens arkiv vårdas i 
enlighet med reglerna i arkivlagen. Värdkommunen ansvarar för den gallring 
som följer av bestämmelserna i 12 kapitlet socialtjänstlagen. Skötsel av 
nämndens arkiv sker i enlighet med värdkommunens arkivreglemente. 
Personakter ska slutarkiveras i hemkommunen, det vill säga där ärendet skulle 
ha handlagts om inte den gemensamma nämnden funnits. Akterna kan 
överlämnas till hemkommunen efter avhändandebeslut enligt 15 § arkivlagen 
(1990:782). Värdkommunens godkännande av detta avtal innebär också beslut 
om avhändande enligt arkivlagen. 
Om nämndens verksamhet upphör förs verksamheten över till de kommuner där 
verksamheten skulle ha bedrivits om inte den gemensamma nämnden funnits. 
Handlingar som hör till personakter och personärenden som är pågående eller 
ännu inte nått tidpunkten för gallringsplikt enligt 12 kapitlet socialtjänstlagen 
överförs då till den kommun där ärendet skulle ha handlagts om inte den 
gemensamma nämnden funnits. Andra handlingar, till exempel protokoll, ska 
överlämnas till arkivmyndigheten i Älmhults kommun inom tre månader, 14 § 
arkivlagen (1990:782). 
 
Omförhandling 
9 § 
Kommunfullmäktige i samverkande kommun har rätt att påkalla omförhandling 
av denna överenskommelse om det inträffar omständigheter som väsentligen 
förändrar förutsättningarna för överenskommelsen. 
 
Tvister 
10 § 
Tvist rörande tolkning och tillämpningen av denna överenskommelse ska i första 
hand avgöras av parterna i samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras 
av allmän domstol.   
 
Överenskommelsens giltighet 
11 § 
Denna överenskommelse utgör en revidering och uppdatering av det avtal som 
tecknades mellan Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner 2005. 
Överenskommelsen gäller så snart fullmäktige i de samverkande kommunerna 
godkänt överenskommelsen genom beslut som vunnit laga kraft. 
Uppsägning ska ske skriftligt till övriga parter senast den 30 juni året före 
kommande verksamhetsår. Sägs inte överenskommelsen upp gäller den för 
kommande verksamhetsår.  
 
Om en kommun säger upp överenskommelsen upphör överenskommelsen även 
för övriga kommuner. 
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Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 Överenskommelse 

 2018-11-12  5(5) 

 
Upphörande av verksamheten 
12 § 
Om den gemensamma nämndens verksamhet upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för nämndens verksamhet, 
enligt 6 § i denna överenskommelse. 
 
Vid upphörande av nämndens verksamhet återgår ansvaret för verksamheten till 
respektive kommun.  
Överenskommelsen är upprättad i tre (3) original varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
  
 
……………………………………          .…………………………………… 
Elizabeth Peltola Magnus Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens ordförande, 
Älmhults kommun Ljungby kommun 
 
 
 
…………………………………... 
Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Markaryds kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 206 Antagande av samverkansavtal för 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal för 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, daterat 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 143 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 

 

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

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Antagande av samverkansavtal för 
gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
Ärendenummer KS 2022/200 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal för 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, daterat 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 

 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-31  1(1) 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av 
samverkansavtal för gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor  
Ärendenummer KS 2022/200 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har 2022-10-10, § 70, beslutat 
föreslå respektive kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17. 
Samverkansavtalet har inte tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Således 
behöver samverkansavtalet antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2022-10-10, § 70   

• Samverkansavtal för kommunal samverkan i familjerättsliga frågor, daterat 
2022-08-17 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal för 

gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, daterat 2022-08-17 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor föreslår respektive 
kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17  
2. Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-09-12, § 61, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente. 
Önskemål om förtydligande har inkommit från flera kommunstyrelser kring vad 
nämndens beslut innebär. Familjerätten förslår därför följande förtydligande 
beslutsformulering. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-09-12, § 61 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17  

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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  Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 2022-08-17  1(3) 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

  

Samverkansavtal 
 

Kommunal samverkan inom 
familjerättsliga frågor 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av kommunfullmäktige i 

• Älmhults kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Ljungby kommun XXXX-XX-XX, § XX 

• Markaryds kommun XXXX-XX-XX, § XX 

Implementeras av respektive kommun 

Ersätter Samverkansavtal Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor daterad 
2018-12-18 

Framtaget av Familjerätten i Älmhult, Ljungby och Markaryd kommuner 
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 Samverkansavtal Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 2022-08-17  2(3) 

 

 
 
 
 
 
 

Om samverkansavtalet 
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner har sedan 2006-01-01 en 
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser om kommunal samverkan.   
Gemensamma nämnden antog 2018 ett samverkansavtal för att långsiktigt 
säkerställa samverkan mellan individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby 
och Markaryd. Sedan det ursprungliga avtalets formulerande har förvaltningen 
genomgått omstrukturering och vid sammanträde 2022-06-13, § 47, och uppdrar 
den gemensamma nämnden Familjerätten att ta fram förslag till ett nytt 
samarbetsavtal. 
Syftet med samverkan är att utbyta information och erfarenheter men även för 
att vid behov och inom de ramar som ställs upp av offentlighets- och 
sekretesslagen stödja varandra i handläggningen av individuella ärenden. 

 
Samverkan på politisk nivå 
1 §  
Gemensamma nämnden sammankallar två (2) gånger per år till möte med 
samtliga kommuners kommunstyrelsepresidier. Sammanträdets syfte är att 
diskutera budgetfrågor samt att informera om verksamheten och dess behov. 

 
Samverkan på ledningsnivå 
2 § 
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorgen i Älmhults kommun 
sammankallar till överläggningar med sina motsvarighet i 
samverkanskommunerna 4 gånger per år. Syftet är att förbereda kommande 
budget, att diskutera verksamhetens inriktning utifrån lagd budget och att i 
övrigt följa verksamheten och dess utveckling. 

 
Samverkan på verksamhetsnivå 
3 §  
Enhetschef för gemensamma nämnden sammankallar årligen gemensamma 
nämndens familjerättssekreterare och respektive kommuns socialsekreterare 
inom barn och familj. Möten ska genomföras två (2) gång per år. Syftet med 
dessa möten är informationsutbyte om respektive enhets arbete och kunskaper 
samt kännedom om varandras verksamheter. Sammanträdets genomförande ska 
redovisas på gemensamma nämndens närmaste efterföljande möte. 
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 Samverkansavtal Älmhults kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 

 2022-08-17  3(3) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uppföljning av detta avtal 
4 §  
Detta avtal följs upp årligen i samband med bokslut. 
Samverkansavtalet är upprättad i tre (3) original varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
  
 
……………………………………          .…………………………………… 
  
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens ordförande, 
Älmhults kommun Ljungby kommun 
 
 
 
…………………………………... 
 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Markaryds kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 207 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/217 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

förbundsordning efter kommentarer från Försäkringskassan, inkommen 
2022-11-10. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde 2022-11-
10, § 144, och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta förslag på revidering av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassan. 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har ett nytt förslag 
inkommit 2022-11-10 efter ytterligare kommentarer från Försäkringskassan. 
De justeringar som gjorts efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut är i 
förbundsordningens 6 §, första stycket. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 144 

• Förslag på revidering av förbundsordning efter kommentarer från 
Försäkringskassan, inkom 2022-11-10 

• Information om nytt underlag efter kommentarer från Försäkringskassan 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassa, inkom 2022-10-27 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-17  1(2) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
förbundsordning Sunnerbo samordningsförbund
  
Ärendenummer KS 2022/217 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde 2022-11-
10, § 144, och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta förslag på revidering av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassan. 
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har ett nytt förslag 
inkommit 2022-11-10 efter ytterligare kommentarer från Försäkringskassan. 
De justeringar som gjorts efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut är i 
förbundsordningens 6 §, första stycket. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-10, § 144 

• Förslag på revidering av förbundsordning efter kommentarer från 
Försäkringskassan, inkom 2022-11-10 

• Information om nytt underlag efter kommentarer från Försäkringskassan 

• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från Försäkringskassa, inkom 2022-10-27 

 
Ärendeberedning 
Ändringar är gjorda i § 5, 6, 11 och 13. Det som reviderats är rödmarkerad text i 
dokumentet. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-17  2(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering av 

förbundsordning efter kommentarer från Försäkringskassan, inkommen 
2022-11-10. 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Revidering av förbundsordning Sunnerbo 
Samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/217 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige anta förslag på revidering 

av förbundsordning, kompletterat efter kommentarer från 
Försäkringskassan.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderad förbundsordning har arbetats fram. Förbundsordningen är godkänd i 
styrelsen och behöver nu också granskas, godkännas och beslutas hos varje 
ägare. Det vill säga Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun samt Region 
Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

• Information om nytt underlag för revidering av stadgar i Sunnerbo 
samordningsförbund 

• Förslag på revidering av förbundsordning kompletterat efter kommentarer 
från försäkringskassan 

 

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

 2022-11-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo samordningsförbund  
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Förbundsordning 
  
  

Sunnerbo Samordningsförbund 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. 
  

Giltig från 2023-01-01 
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Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund  
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och 
region/landsting.  
  
1 § Förbundets namn  
 Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund.  Organisationsnummer 222000 - 2147  
  
2 § Förbundets säte  
 Förbundets säte är Ljungby. 
  
3 § Förbundets medlemmar   
 Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.  
  
4 § Förbundets ändamål  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults 
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  
  
5 § Förbundsstyrelsen   
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av sex ledamöter och 
sex ersättare.  
  
Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare.  
  
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, 
dock ej rösträtt. Ersättare är personliga och kan därmed endast tjänstgöra då ledamot från egen part 
saknas. 
  
Ledamot och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum.   
  
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
  
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:   

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
• Anställd vid Försäkringskassan  
• Anställd vid Arbetsförmedlingen  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  
 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
För frågor som budget och verksamhetsmål, ändringar i beslutad verksamhet, beslutande om nya 
projekt eller andra insatser, tillsättande av förbundschef eller förslag till förändring av 
förbundsordning ska beslut fattas med kvalificerad majoritet. Det innebär att 3/4 – dels majoritet 
krävs för beslut. 
 
Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett medlemssamråd ska 
genomföras årligen.  
  
Förbundet har till uppgift att:  
  
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
- stödja samverkan mellan samarbetsparterna  
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas  
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
- de insatser som finansieras ska registreras och följas upp i det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet.  
  
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda.  
  
7 § Personal   
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs för att 
utföra administrativa arbetsuppgifter.  
  
8 § Initiativrätt  
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet med 
respektive huvudmans beslutsordning.  
  
9 § Samråd  
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar som behövs för att 
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
  
10 § Kungörelser   
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs 
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av 
förbundets dokument.  
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11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets 
verksamhet som inte täcks på annat sätt.   
  
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen, 
Region Kronoberg ska bidra med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult 
gemensamt ska bidra med en fjärdedel.  
  
Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 - 64 
år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.   
  
12 § Styrning och insyn  
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
  
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten.   
  
13 § Budget  
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna 
från Nationella rådet. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.  Årsbudgeten skall också åtföljas av mål 
för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för 
nästkommande kalenderår.   Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
  
14 § Revisorer och revision   
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt 
Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare. Revisorerna utses i övrigt i 
enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.  
  
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i 
region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid 
revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.  
  
15 § Utträde  
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år 
från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.  
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Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas  
enligt 16 §.  
  
16 § Likvidation och upplösning  
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
  
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 
helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter. 
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.  
  
17 § Tvister  
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  
  
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare  
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och betalas av 
samordningsförbundet.  
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Fast månadsarvode 
för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av grundarvodet i Region Kronobergs 
arvodesreglemente.  Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt huvudregeln i bestämmelsen 25 § i 
finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.  
  
19 § Arkivtillsyn   
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  
  
20 § Förbundets bildande   
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017.  
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From:                                 Emma Majlöv-Modig
Sent:                                  Wed, 16 Nov 2022 07:18:04 +0000
To:                                      Emma Majlöv-Modig
Subject:                             VB: Förbundsordningen
Attachments:                   Förbundsordning under rev efter kommentarer från FK 221027.docx

 
 
Från: Ann-Sofie Jonsson <Ann-sofie.jonsson@sfvarend.se> 
Skickat: den 10 november 2022 14:41
Till: elin.lindskog@kronoberg.se; Region Syd Arbetssökande <region-syd-
arbetssokande@arbetsformedlingen.se>; astrid.tim@ljungby.se; Älmhult-Kommunstyrelsen 
<ks@almhult.se>; Markaryd-Ksreg <Ksreg@markaryd.se>; Marie Larsson <marie.larsson@markaryd.se>
Kopia: Cecilia Storm <cecilia.storm@arbetsformedlingen.se>
Ämne: Förbundsordningen 
 
Hej, 
  
Vi har fått förbundsordningen återremitterad från Försäkringskassan ytterligare och 
därmed gjort förtydliganden i stadgarna under §6. 
Nu är den godkänd från deras sida för att kunna ta den vidare för beslutstagande. 
  
Allt som är ändrat utifrån tidigare beslutad och godkänd förbundsordning är rödmarkerat 
i texten. 
  
Var vänliga och återkoppla när denna process är genomförd i er verksamhet och 
bekräfta att ni mottagit detta mail. 
  
Tack på förhand! 
  
Se bifogad förbundsordning i mailet. 
  
Med vänlig hälsning  Cecilia Storm 
  
genom 
 

Med vänlig hälsning  

   

Ann-Sofie Jönsson  

Administratör  

Sunnerbo Samordningsförbund och Samordningsförbundet Värend  
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ann-sofie.jonsson@sfvarend.se 

Telefon: 010-488 00 70  
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Förbundsordning 
  
  

Sunnerbo Samordningsförbund 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. 
  

Giltig från 2023-01-01 
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Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund  
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och 
region/landsting.  
  
1 § Förbundets namn  
 Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund.  Organisationsnummer 222000 - 2147  
  
2 § Förbundets säte  
 Förbundets säte är Ljungby. 
  
3 § Förbundets medlemmar   
 Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.  
  
4 § Förbundets ändamål  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults 
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  
  
5 § Förbundsstyrelsen   
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av sex ledamöter och 
sex ersättare.  
  
Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare.  
  
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, 
dock ej rösträtt. Ersättare är personliga och kan därmed endast tjänstgöra då ledamot från egen part 
saknas. 
  
Ledamot och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum.   
  
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
  
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:   

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
• Anställd vid Försäkringskassan  
• Anställd vid Arbetsförmedlingen  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  
 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
För frågor som budget och verksamhetsmål, ändringar i beslutad verksamhet, beslutande om nya 
projekt eller andra insatser, tillsättande av förbundschef eller förslag till förändring av 
förbundsordning ska beslut fattas med kvalificerad majoritet. Det innebär att 3/4 – dels majoritet 
krävs för beslut. 
 
Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett medlemssamråd ska 
genomföras årligen.  
  
Förbundet har till uppgift att:  
  
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
- stödja samverkan mellan samarbetsparterna  
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas  
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
- de insatser som finansieras ska registreras och följas upp i det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet.  
  
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda.  
  
7 § Personal   
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs för att 
utföra administrativa arbetsuppgifter.  
  
8 § Initiativrätt  
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet med 
respektive huvudmans beslutsordning.  
  
9 § Samråd  
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar som behövs för att 
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
  
10 § Kungörelser   
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs 
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av 
förbundets dokument.  
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11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets 
verksamhet som inte täcks på annat sätt.   
  
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen, 
Region Kronoberg ska bidra med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult 
gemensamt ska bidra med en fjärdedel.  
  
Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 - 64 
år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.   
  
12 § Styrning och insyn  
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
  
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten.   
  
13 § Budget  
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna 
från Nationella rådet. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.  Årsbudgeten skall också åtföljas av mål 
för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för 
nästkommande kalenderår.   Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
  
14 § Revisorer och revision   
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt 
Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare. Revisorerna utses i övrigt i 
enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.  
  
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i 
region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid 
revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.  
  
15 § Utträde  
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år 
från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.  
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Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas  
enligt 16 §.  
  
16 § Likvidation och upplösning  
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
  
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 
helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter. 
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.  
  
17 § Tvister  
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  
  
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare  
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och betalas av 
samordningsförbundet.  
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Fast månadsarvode 
för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av grundarvodet i Region Kronobergs 
arvodesreglemente.  Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt huvudregeln i bestämmelsen 25 § i 
finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.  
  
19 § Arkivtillsyn   
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  
  
20 § Förbundets bildande   
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017.  
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Förbundsordning 
  
  

Sunnerbo Samordningsförbund 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. 
  

Giltig från 2023-01-01 
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Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund  
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och 
region/landsting.  
  
1 § Förbundets namn  
 Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund.  Organisationsnummer 222000 - 2147  
  
2 § Förbundets säte  
 Förbundets säte är Ljungby. 
  
3 § Förbundets medlemmar   
 Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt 
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.  
  
4 § Förbundets ändamål  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults 
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  
  
5 § Förbundsstyrelsen   
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av sex ledamöter och 
sex ersättare.  
  
Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare.  
  
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, 
dock ej rösträtt. Ersättare är personliga och kan därmed endast tjänstgöra då ledamot från egen part 
saknas. 
  
Ledamot och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum.   
  
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
  
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:   

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
• Anställd vid Försäkringskassan  
• Anställd vid Arbetsförmedlingen  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen tillämpar 
kvalificerad majoritet vid röstning, det vill säga att det krävs minst tre fjärdedelar av rösterna för 
beslutstagande.  
Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett medlemssamråd ska 
genomföras årligen.  
  
Förbundet har till uppgift att:  
  
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
- stödja samverkan mellan samarbetsparterna  
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas  
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
- de insatser som finansieras ska registreras och följas upp i det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet.  
  
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda.  
  
7 § Personal   
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs för att 
utföra administrativa arbetsuppgifter.  
  
8 § Initiativrätt  
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet med 
respektive huvudmans beslutsordning.  
  
9 § Samråd  
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar som behövs för att 
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
 
  
10 § Kungörelser   
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs 
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av 
förbundets dokument.  
 
 
 
  
11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
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Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets 
verksamhet som inte täcks på annat sätt.   
  
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen, 
Region Kronoberg ska bidra med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult 
gemensamt ska bidra med en fjärdedel.  
  
Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 - 64 
år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.   
  
12 § Styrning och insyn  
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
  
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten.   
  
13 § Budget  
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna 
från Nationella rådet. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.  Årsbudgeten skall också åtföljas av mål 
för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för 
nästkommande kalenderår.   Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
  
14 § Revisorer och revision   
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt 
Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare. Revisorerna utses i övrigt i 
enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.  
  
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i 
region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid 
revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.  
  
15 § Utträde  
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år 
från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.  
  
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas  
enligt 16 §.  
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16 § Likvidation och upplösning  
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
  
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 
helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter. 
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.  
  
17 § Tvister  
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  
  
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare  
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och betalas av 
samordningsförbundet.  
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Fast månadsarvode 
för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av grundarvodet i Region Kronobergs 
arvodesreglemente.  Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt huvudregeln i bestämmelsen 25 § i 
finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.  
  
19 § Arkivtillsyn   
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  
  
20 § Förbundets bildande   
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017.  
 
 

182



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 210 Uppdrag om att definiera närproducerade 
livsmedel i måltidspolicyn 
Ärendenummer KS 2021/240 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Föreslår kommunfullmäktige förlänga tiden för återrapportering till maj 2023 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022.  
På grund av resursbrist inom måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte 
möjlighet att återrapportera uppdraget inom angiven tidsram.  
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 99, att föreslå kommunfullmäktige 
förlänga tiden för återrapportering till maj 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens beslut 2022-11-01, § 99 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17  
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 99 Definition av begreppet närproducerade 
livsmedel 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering till maj 

2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. På grund av resursbrist inom 
måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte möjlighet att återrapportera 
uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering 
till mars 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag 
Roland Johansson (M) yrkar att kommunfullmäktige att förlänga tiden för 
återrapportering till maj 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan beslut i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christoffer Mowide   
christoffer.mowide@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om definition av begreppet 
"närproducerade livsmedel"  
Ärendenummer TN 2021/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. 
På grund av resursbrist inom måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte 
möjlighet att återrapportera uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska 
förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
förlänga tiden för återrapportering till mars 2023. 
 
Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering till mars 

2023. 
 
 
 
Christoffer Mowide  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 216 Regler för grävbestämmelser för Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/232 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Regler för grävbestämmelser i Älmhults kommun 

daterat 2022-11-22 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till grävbestämmelser i Älmhults 
kommun. 
Ärendet har hanterats i tekniska nämnden, 2022-11-01, § 96, där tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Grävbestämmelser i Älmhults 
kommun daterad 2022-09-29. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget och tycker förslaget är 
bra. Denna typ av bestämmelser har tidigare saknats i kommunen och förslaget 
ger en tydlighet i hur frågan ska hanteras.  
Förvaltningen har berett ärendet och föreslår en ändring kopplat till vilken 
markanvändning som bestämmelserna avser. Bestämmelserna ska omfatta 
allmän platsmark, inte kvartersmark. All kvartersmark berör den enskilda 
fastighetsägaren vilket i vissa fall kan vara även kommunen, men då är det 
kommunen i egenskap av fastighetsägare som beviljar tillstånd.  
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen berett ett förslag till 
grävbestämmelser som i alla avseenden speglar tekniska nämndens förslag utom 
för vilken markanvändning som bestämmelserna avser. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

187



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 
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så 
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Kommunledningsförvaltningen  
Anna Velander   
anna.velander@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Regler för grävbestämmelser i 
Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2022/232 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till grävbestämmelser i Älmhults 
kommun. 
Ärendet har hanterats i tekniska nämnden, 2022-11-01, § 96, där tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Grävbestämmelser i Älmhults 
kommun daterad 2022-09-29. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget och tycker förslaget är 
bra. Denna typ av bestämmelser har tidigare saknats i kommunen och förslaget 
ger en tydlighet i hur frågan ska hanteras.  
Förvaltningen har berett ärendet och föreslår en ändring kopplat till vilken 
markanvändning som bestämmelserna avser. Bestämmelserna ska omfatta 
allmän platsmark, inte kvartersmark. All kvartersmark berör den enskilda 
fastighetsägaren vilket i vissa fall kan vara även kommunen, men då är det 
kommunen i egenskap av fastighetsägare som beviljar tillstånd.  
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen berett ett förslag till 
grävbestämmelser som i alla avseenden speglar tekniska nämndens förslag utom 
för vilken markanvändning som bestämmelserna avser. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Förslag till Regler för grävbestämmelser i Älmhults kommun daterat 2022-
11-22 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Regler för grävbestämmelser i Älmhults kommun 

daterat 2022-11-22 
 

Anna Velander Paul Robertsson 
Mark- o Exploateringsingenjör Samhällsbyggnadschef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Regler 
 

Förslag till Regler för 
Grävbestämmelser i Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2022/232, TN 2022/167 
 
 

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

Gäller från och med 2022-11-28 

Implementeras av Tekniska förvaltningen 

Ersätter - 
Framtaget av Tekniska förvaltningen, kommunledingsförvaltningen  
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Inledning 
Arbete i gatu- och vägområdet innebär ofta en stor risk för den personal som 
utför arbetet. Dessutom kan arbetena utgöra en fara för trafikanter. I vissa fall 
kan arbetena orsaka väsentliga störningar i framkomligheten runt själva arbets-
platsen och inte sällan påverkar arbetena även trafikflödet i närliggande 
områden. Därför är det viktigt att arbetena samordnas och att arbetsplatserna 
märks ut på ett tydligt och säkert sätt. Det är också viktigt att avstängnings-
anordningar följer gällande bestämmelser och att arbetet utförs vid lämpliga 
tidpunkter.  
Dessa bestämmelser tillsammans med underordnade regler och anvisningar 
riktar sig till dem som utför arbete på eller i trafikytor, parker eller annan allmän 
platsmark. 

 

Syfte 
Syftet med dessa bestämmelser är att:  

• upprätthålla ett fungerande gatunät i kommunen 

• minimera störningar och risker 

• grävarbeten ska utföras så att livslängden på anläggningen bevaras eller 
ökas. 
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1. Begreppsförklaring 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i dokumentet. 
Akuta arbeten 
Arbeten som utförs därför att: 

− en situation som är eller kan bli samhällsfarlig har uppstått. 
− det finns en uppenbar risk för personskador. 
− det finns en uppenbar risk för skador på egendom. 

Allmän platsmark 
Allmän platsmark är enligt plan- och bygglagen gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov 
inom områden med detaljplan.  
Arbetsområde/Vägarbetsområde  
Arbetsområdet är det område som tas i anspråk för arbetets utförande. 
Arbetsområdet ska anpassas efter arbetets syfte och inte uppta större yta än nöd-
vändigt. 
Om arbetsområdet däremot befinner sig inom eller i omedelbar anslutning till 
trafikerade ytor så benämns det vägarbetsområde. I det fallet ställs krav på att 
minimera störningar i trafikflöden samt installation av skydds- och avstängning-
sanordningar. Se Handbok - Arbete på Väg på kommunens hemsida. 
Vägarbetsområdet börjar där den första trafikanordningen, till exempel sidomar-
keringsskärm eller ett varningsmärke, är utplacerad. Med andra ord den plats där 
trafikflödet begränsas vilket medför att trafikanten tvingas ta hänsyn, bromsa 
eller svänga.  
Beställare  
Beställare används i dessa bestämmelser som ett samlingsnamn för byggherre 
och ledningsägaren.  
Byggherre  
Byggherren är den som tar initiativet till och låter utföra ett arbete i eller på 
allmän platsmark, i egen regi eller med hjälp av en entreprenör. 
Byggherren är den som låter utföra arbetet och ansvarar för att lagar och före-
skrifter följs, att erforderliga tillstånd inhämtas, samt att anlitade entreprenörer 
följer de anvisningar som väghållaren eller förvaltare har meddelat.  
Entreprenör  
Av byggherren anlitat företag som utför arbetet. 
Grävarbete 
Med grävarbete avses ett arbete där en yta eller ett skikt bryts upp för att utför 
någon slags urschaktning i de underliggande marklagren, som sedan behöver 
återställas. Det kan till exempel vara grävning som utförs för ledningsarbeten, 
för iordningsställande av ytor som ska beläggas, för grundläggning av funda-
ment och stolpar eller för markberedning som utförs i ett grönområde.  
 
Kommunen 
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Med kommunen menas Kommunen och tekniska förvaltningen. 
Ledningskollen 
Ledningskollen är en webbtjänst med syfte att minska antalet grävskador och 
förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt.  
Ledningsägare  
Med ledningsägare menas i detta dokument den som äger och/eller är ansvarig 
för drift och underhåll av ledning eller anläggning som förläggs i allmän 
platsmark. I regel föreligger ett avtal mellan kommunen och ledningsägaren, 
vilket reglerar inbördes ansvar och förpliktelser.  
Microtrenching 
Microtrenching är en schaktfri metod som även kallas mikrodikning eller 
spårsågning. 
Trafikanordningar 
Utrustning som erfordras för skydd emot och ledning av trafik förbi en 
arbetsplats.  
Trafikytor  
Med trafikytor avses gator, vägar, gång- och cykelbanor samt övriga ytor som är 
avsedda för fordons- eller gångtrafik. 
Väghållare 
Väghållare är den som är skyldig att svara för väghållningen. Vägnätet i Sverige 
består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. 
  

195



 Regler  

 2022-11-22  6(15) 

 

 

2 Tillstånd  
2.1 Grävtillstånd 
All grävning i allmän platsmark fordrar tillstånd. Ansökan om grävtillstånd 
inlämnas till kommunen. Ansökan om tillstånd skall vara kommunen tillhanda 
senast 10 arbetsdagar före påbörjat arbete. Tillstånd ska sökas för varje objekt. 
Ansökan kan göras via kommunens E-tjänst eller på blankett, båda återfinns på 
kommunens hemsida.  
Ett beviljat grävtillstånd gäller för det som framgår i tillståndet. Skulle något 
behöva ändras ska kommunen kontaktas. 
Det är beställarens skyldighet att undersöka om den planerade anläggningen 
kommer i konflikt med befintliga anläggningar. Dokumentation om ledningarnas 
läge finns hos respektive ledningsägare. 
Schaktfri ledningsdragning ska i första hand övervägas. På huvudvägnätet, se 
bilaga 1, får ingen annan metod än schaktfri ledningsdragning användas.  
Kommunen kan i grävtillståndet bestämma att schaktfria metoder skall användas 
i vissa fall där grävning innebär stor risk att skada befintliga ledningar, träd, 
anläggningar eller installationer, eller kommer att orsaka onödigt stora problem 
med framkomlighet i trafiken under arbetet. 
Akuta arbeten kan påbörjas utan tillstånd, dessa ska dock anmälas till 
kommunen senast första arbetsdagen efter att arbetet har påbörjats.  
Tillstånd för grävning för att förse en fastighet med infrastruktur som redan finns 
i fastigheten beviljas inte. 
Ansökningar om ledningsförläggning i lekplatser eller lekytor beviljas inte. 
 

2.2 Trafikanordningsplan 
Den som avser utföra ett arbete på eller i närheten av trafikytor där Kommunen 
är väghållare skall upprätta en trafikanordningsplan (TA-plan). Planen ska 
granskas av kommunen. Blankett och information om hur planen lämnas in finns 
på kommunens hemsida. TA-planer skall lämnas till kommunen senast 10 
arbetsdagar före påbörjat arbete. Regler och anvisningar enligt Handbok – 
Arbete på väg, se kommunens hemsida, ska följas.   
TA-planen skall redovisa hur trafiken skall ledas förbi arbetsplatsen så att såväl 
personal som trafikanter skyddas mot olyckor. Hänsyn bör tas för att minimera 
störningar i trafikflödet. 
Akuta arbeten anmäls till kommunen senast första arbetsdagen efter att arbetet 
har påbörjats. 
 

2.3 Övrigt 
Utöver tillstånd för grävning behövs oftast även tillstånd att nyttja allmän 
platsmark, för bodar, materialupplag, containrar och liknande. Detta söks hos 
polismyndigheten som begär in ett yttrande från kommunen. Mer information 
om detta finns på polisens hemsida.  
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Om tillstånd saknas för att nyttja allmän platsmark för annat ändamål än de är 
avsedda för är det en fråga för polisen. Straffbestämmelser för brott mot 
ordningslagen eller allmänna lokala ordningsföreskrifter, finns i ordningslagen. 
Där finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
Det är beställarens ansvar att söka alla övriga erforderliga tillstånd för arbetets 
genomförande, till exempel schaktning i arkeologisk intressant mark, nattar-
beten, bullrande verksamhet, schakt inom vattenskyddsområde, mellanlagring av 
massor, grundvattensänkning med mera. 
Beställaren är även ansvarig för att nödvändiga undersökningar som till exempel 
sprickbesiktning genomförs vid arbeten som kräver detta.  
Beställaren ansvarar för information till boende, fastighetsägare och 
näringsidkare med flera. Den ska vara kommunicerad innan arbetet påbörjas. 
Motsvarande information ska delges till kommunen som i sin tur förmedlar detta 
i sina informationskanaler. Om det erfordras ansvarar beställaren för att 
trafikmeddelande distribueras till blåljusverksamheter, Länstrafiken, andra 
myndigheter och media.  
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3 Anvisningar för grävningsarbete 
3.1 Miljö 
Arbetsområdet ska hållas i god ordning. Spillvatten och dagvatten skall åtskiljas 
vid pumpning.  
Avfall och restprodukter ska tas om hand på ett korrekt sätt. 
Kommunen kan kräva att arbetet utförs mellan specifika klockslag för att 
minimera störningar för boende eller trafik.  
Det inte är tillåtet att gräva i förorenad mark. Det åligger beställaren att vidta 
nödvändiga undersökningar. Vid olycka eller misstänkt förorening ska arbetet 
stoppas och spridning förhindras. Vid behov larma 112 och kontakta Älmhults 
kommuns Miljö- och byggförvaltning för överenskommelse om fortsatta 
åtgärder. Miljö- och byggförvaltningen ska även kontaktas vid påträffande av 
miljöföroreningar. 
 

3.2 Fornminnen 
I de fall fornminnen finns i närheten eller inom arbetsplatsen skall Länsstyrelsen 
kontaktas för samråd om erforderliga skyddsåtgärder. Påträffas fornminne inom 
arbetsområdet skall detta anmälas till Länsstyrelsen och arbetet inom berört 
område omgående avbrytas.  
 

3.3 Mätpunkter 
Om polygon- och fixpunkter är placerade inom schaktningsområdet och måste 
avlägsnas, eller om sådana kan tänkas skadas under arbetets gång, skall kontakt 
omedelbart tas med Kart- och mätenheten på Miljö- och byggförvaltningen på 
Älmhults kommun. 
 

3.4 Förläggning av ledningar  
Ledningar skall förläggas minst 60 cm under fordonstrafikerade vägytor, 
respektive 50 cm under gång- och cykelvägar.  
Kablar och skyddsrör skall förläggas med minst 5 cm mellanrum för att säker-
ställa att kringfyllningen kan packas runt hela kabeln, skyddsröret eller enligt 
anvisning.  
Avståndet mellan fjärrvärmeledning och närmaste VA-ledning måste vara minst 
1 meter. Detta gäller såväl huvudledningar som servisledningar. Fjärrvärme-
ledningen skall ligga minst 0,2 meter över den högst belägna VA-ledningen.  
 

3.5 Schaktets utformning  
All schaktning skall utföras med betryggande säkerhet för arbetare och 
allmänhet samt mot ras och skred. Schaktets väggar skall vara jämna och fria 
från block med en jämn lutning från botten och uppåt.  
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Vid grävning i eller i närheten av belagda ytor skall släntlutningarna vara så 
flacka att underminering av kringliggande beläggning undviks. Schaktbottnen 
måste också vara tillräcklig bred för att kunna komprimera materialet i lednings-
bädden samt möjliggöra en erforderlig kringfyllnad runt ledningen innan åter-
fyllning. Se anvisningar om säkerhet vid schaktning i mark som återfinns i 
Svensk byggtjänsts handbok Schakta Säkert. Inga ledningar får "tunnlas" under 
kantsten. 
Hårdgjorda ytor med asfalt ska sågas eller skäras före grävning. Rektangulära 
ytor med raka långa skär ska eftersträvas och ”öar” och småytor undvikas. Om 
möjligt väljs befintliga skarvar, till exempel brytlinje mellan gata och motlut. 
Packning med vibrator skall alltid ske på ett fackmässigt sätt och enligt före-
skrifter. Det åligger beställaren att vidta nödvändiga åtgärder så att markvib-
rationer under grävnings- och återställningsarbetet inte skadar intilliggande 
anläggningar och fastigheter. 
Arbetet skall utföras utan längre avbrott/uppehåll för att minska olägenheter för 
närboende, näringsidkare och trafikanter. 
Inför återställningsarbete ska toppning/slitlager alltid ske med minst 5 cm 0-18 
mm krossgrus.  
Huvudgator återställs med tvåskiktsbeläggning. Grävningen sak beläggas med 
kallmassa i väntan på slutlig återställning. Bilaga 1 redovisar de gator och vägar 
som ska återställas med tvåskikt. 
 

3.6 Arbetsmaskiner  
Maskiner som används vid schaktning och transporter till och från arbetsområdet 
ska väljas med hänsyn till markens användningsområde. Lämplig storlek på 
maskiner ska väljas för att skydda träd och växter samt för att minimera 
störningar i trafiken och för att minska buller.  
Ljudnivån från arbetsmaskiner och fordon ska följa svensk lagstiftning.  
Inga bandburna maskiner får köras på asfaltbelagda ytor, med undantag av 
sådana maskiner som försetts med larvband av gummi.  
 

3.7 Befintliga ledningar och kablar  
Berörda ledningsägare kontaktas för utsättning av befintliga ledningar. För att 
undvika ledningsskador eller skador på mätpunkter med mera ansvarar beställare 
för att utsättning och kontroll av dessa sker innan arbetet påbörjas. 
Utsättning och kabelmarkering med färg får inte användas på kantsten, även 
stenbeläggning eller plattbeläggning bör undvikas. I övrigt får kraftiga 
färgmarkeringar inte göras på gångbaneytor med beläggning som inte kommer 
att repareras i anslutning till arbetet. Beständigheten på märkfärgen får inte vara 
längre än 3 månader. 
Säkerhetsbestämmelser i Ledningskollen ska följas. Särskilda regler för 
kommunens VA-ledningar återfinns i Ledningskollen. 
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Anslutning till befintliga vatten- och avloppsanledningar får inte förekomma 
utan tillstånd från kommunen. 
Om skador uppstår på befintliga ledningar eller kabelrör ska respektive lednings-
ägare kontaktas. Beställaren ansvarar för eventuella kostnader. 

 

3.8 Ytskikt och massor 
Uppgrävda massor skall alltid köras bort från arbetsområdet och får inte läggas 
upp längs med schaktsidorna. Massor får endast transporteras till plats med till-
stånd och bygglov för ändamålet.  
Överblivet material såsom till exempel gatsten, betongplattor, skyltar och trafik-
anordningar är kommunens egendom och skall transporteras till av kommunen 
anvisad plats. Gatsten och betongplattor skall rensas och sättas på pall. 
Små mängder uppschaktad kantsten som skall återanvändas kan placeras i 
anslutning till schaktplatsen efter samråd med kommunen.  
Påträffas gatsten under de bundna lagren skall denna transporteras till av 
kommunen anvisad plats.  
Uppriven asfalt skall transporteras till godkänd upplagsplats. Eventuella avgifter 
bekostas av beställaren.  
Överbyggnadens material skall alltid bytas ut, det vill säga att inga gamla massor 
får användas vid återställande av överbyggnad. För återfyllning upp till 
överbyggnad får gamla massor återanvändas, förutsatt att massorna är fria från 
asfaltkakor, virkesavfall, stenblock och skräp.  
Återfyllnad med otjänliga massor eller fruset material är inte tillåtet. Gällande 
anläggnings AMA ska följas.  
Markytor ska återställas till tidigare nivåer om inte annat överenskommits med 
kommunen. 
Om överbyggnaden utförs på felaktigt sätt eller innehåller felaktig fraktion 
kommer kommunen att ombesörja urgrävning och låta utföra ny överbyggnad, 
varvid beställare debiteras samtliga kostnader.  

 

3.9 Träd och annan vegetation 
Innan schakt i närheten av träd och buskar får påbörjas skall personal från 
kommunen kontaktas för instruktioner om skydd. De avgör vilka träd och växter 
som skall bevaras, vilka som måste tas bort och vilka som ska ersättas i samband 
med arbetet. De träd och växter som enligt överenskommelse ska ersättas 
bekostas av beställaren. 
Träd och buskar ska skyddas från åverkan på stam eller rotzon i samband med 
arbetet. Skyddet kan bestå av inplankning av stammen, utläggning av flis eller 
bärlagermaterial på en fiberduk runt omkring eller inhägnad av området närmast 
trädet. Kommunen avgör från fall till fall vilket skydd som ska användas. 
Beskärning av träd utförs, vid behov, av kommunen.  
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Kommunen kan kräva schaktfri ledningsdragning i närheten av träd. Grävning 
innanför trädkronan beviljas generellt inte. 
Växter och utrustning som måste tas bort under arbetet skall hanteras varsamt. 
Dessa transporteras till och förvaras på platser enligt överenskommelse med 
tekniska förvaltningen. Om skador har uppstått på växter eller utrustning ersätts 
dessa av beställaren. Skadat växtmaterial skall ersättas med växter av likvärdig 
storlek och kvalitet. Kommunen avgör vad som skall ersättas och anskaffar samt 
planterar allt växtmaterial på bekostnad av beställare.  
För gräsytor kan separerade massor eller matjord användas för återställande. 
Fyllnadslagret ska vara minst 10 cm. Inga stenar större än 12 mm får finnas i 
ytskiktet. Växtbäddar ska ha ogräsfri jord och en fyllning på 40 cm. Återställ-
ning av grönytor utförs av kommunen och bekostas av beställaren. 
 

3.10 Renhållning och snöröjning 
Beställaren ansvarar för renhållning under pågående arbeten så att olägenheter 
inte uppstår för trafikanter, närboende, näringsidkare och dylikt. Efter färdig-
ställande skall utföraren lämna platsen iordningställd. Beställaren ansvarar även 
för snöröjning och sandning av ytor i anslutning till arbetsplatsen, vilka inte kan 
skötas av väghållarens normala insats. Detta gäller även tillfälliga trafikytor. 
 

3.11 När arbetet är utfört 
Då arbetet är utfört ska platsen återställas i ursprungligt skick. Avspärrningar tas 
bort, vägmärken och vägmarkeringar återställas samt området maskinsopas, eller 
städas av manuellt. Närliggande rännstensbrunnar skall rensas efter arbetets 
färdigställande om behov föreligger.  
Efter slutdatumet på grävtillståndet återgår ansvaret för platsen till Kommunen. 
Om arbetet är slutfört innan slutdatumet ska kommunen kontaktas för att ta över 
ansvaret.  
 

3.12 Garantitid  
För de arbeten som beställaren utför gäller en garantitid på två (2) år om inget 
annat har avtalats. För microtrenching gäller en garantitid på tio (10) år.  
Under den perioden ska beställaren åtgärda eventuella sättningar eller andra fel 
som uppkommer och som är orsakade av utförandet. Åtgärder ska utföras inom 
30 dagar från det att beställaren skriftligen uppmärksammas om skadan/felet. 
Om fel och brister kvarstår trots att beställaren getts tillfälle att åtgärda dem 
kommer kommunen vidta erforderliga åtgärder och debitera beställaren 
kostnaden för detta. 
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4 Återställning 
All återställning av hårdgjord beläggning, kantstöd, vägmärken och vägmarke-
ringar utförs av kommunen och bekostas av beställaren enligt gällande prislista, 
se bilaga 2. Eventuellt underhåll som behöver utföras på platsen efter avslutat 
arbete, innan återställningen, utförs av Kommunen, Arbetet bedöms vara 
avslutat när slutdatumet på grävtillståndet gått ut eller färdiganmälan inkommit 
till kommunen.  
På gång- och cykelbanor skall hela bredden asfalteras oavsett schaktbredd. 
Motlut och trottoar likställs med gångbana.  
Återställning av gator ska ske enligt exempel i Figur 1. Om mer än halva kör-
banans yta berörs skall hela gatan asfalteras på den aktuella sträckan. 

 

Vid återställning av tvärgående schakt renskäres varje schakt 0,5 meter utanför 
schaktkanten. Övrig renskärning sker minst 0,1 meter från schaktkanten.  
Minsta debiterbara återställningsyta med asfalt är 5 m2. Lagningsarbete mindre 
än 5 m2 regleras per styck. 
Skador utanför schaktytan eller underminering, som uppkommit i samband med 
arbetet kommer att återställas på beställarens bekostnad. Det gäller även för ytor 
som tagits i anspråk för etablering och upplag samt under garantitiden. 
Beläggningsarbete utförs med så få skarvar som möjligt. Det får inte finnas två 
skarvar på mindre avstånd än 1,0 m. Om det finns en gammal lagning mindre 60 
cm från den tänkta lagningslinjen kommer skarven att förläggas i den gamla 
skarven. Skarvar får inte hamna närmare än 0,3 m från brunnar och kantsten. 
Skador på utrustning till exempel parkbänkar, papperskorgar, skyltar, stolpar, 
fundament med mera, samt andra kommunala installationer repareras eller 
ersätts med ny utrustning på beställarens bekostnad.  

  

Figur 1
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5 Påföljd 
Inga grävarbeten får utföras på allmän platsmark utan tillstånd av kommunens 
tekniska förvaltning. Om ett arbete påbörjas utan tillstånd kan polisanmälan om 
egenmäktigt förfarande upprättas och arbetet stoppas av kommunen.  
Om ett arbete inte utförs i enlighet med upprättat avtal eller reglerna enligt dessa 
bestämmelser, och om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande, 
äger kommunen rätt att stoppa arbetet. Återställning av påbörjade arbeten 
kommer då att utföras av kommunen på bekostnad av ansvarig beställare.  
Om reglerna och anvisningarna vid arbete inom kommunala trafikytor inte följs 
kommer kommunen att följa de bestämmelser om sanktioner som framgår i 
Bilaga E i Handbok – Arbete på väg, se kommunens hemsida.  
Kommunen utför kontroller och inspektioner på arbetsplatser för att säkerställa 
att regler och fastställd TA-plan följs.  
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6 Ansvar 
6.1 Väghållarens ansvar 
Väghållaren ansvarar för framkomligheten och trafiksäkerheten på gatunätet. 
Den förvaltar och är ansvarig för tillsyn, drift och underhåll.  
På kommunala gator och vägar är det kommunen som är ansvarig väghållare. På 
det statliga vägnätet är det Trafikverket som är väghållare. Det finns också 
många vägar, framförallt på landsbygden, som kompletterar det allmänna 
vägnätet i form av enskilda vägar. Vägsamfälligheter ansvarar oftast för dessa, 
men även enskilda markägare kan vara väghållare. 
 

6.2 Beställarens ansvar 
Beställaren ansvarar för åtgärder i kommunens mark oavsett om arbetet utförs i 
egen regi eller av en anlitad entreprenör. Det innebär att beställaren ställs till 
svars om anlitad entreprenör inte följer fastställda regler och/eller orsakar fel 
eller skador under arbetet. 
Beställaren svarar mot markägare, väghållare och andra ledningsägare, samt mot 
tredje man för skador, förlust och intrång som kan uppkomma under arbetet. 
Beställaren skall under arbetet utföra en egenkontroll. Egenkontrollen ska doku-
menteras skriftligt och vid anmodan överlämnas till kommunens representant. 
Egenkontrollen ska minst omfatta syn, läggningsdjup, materialval, 
packningskontroll och övrig återställning. 
Om det finns skador, som till exempel krackelerad beläggning, innan arbetet 
påbörjas ska dessa dokumenteras och kommuniceras med kommunen innan 
arbetet påbörjas.   
 

6.3 Ledningsägarens ansvar 
Alla ledningsägare är skyldiga att upplysa om det geografiska läget på sin infra-
struktur för att undvika skador i samband med grävarbeten. Upplysning kan ske 
genom utsättning av ledningar på aktuellt område, alternativt utmärkning av 
läget på digitalt geografiskt underlag. 

  

204



 Regler  

 2022-11-22  15(15) 

 

 

7 Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgifter till tekniska förvaltningen: 
Telefon 0476-55 000 
E-post tekniska@almhult.se 
 
Kontaktuppgifter till Miljö- och byggförvaltningen: 
Telefon 0476-55 000 
E-post mob@almhult.se  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 197 Tilläggsavtal till Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2022/264 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr som 

omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    

2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande av 
Linneskolan etapp 1.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
a. Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 

påverkar skolans verksamhet.  
b. Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 

avseende både investeringsutgift och driftskostnader inför 
budgetprocessen 2024.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
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Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 
2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 
- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 

verksamhet behöver analyseras.   
- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 

projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i samband 
med budgetprocessen 2024.  

Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandebeslut tekniska nämnden 2022-11-28 
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• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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Ordförandebeslut om tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1 
 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr 

som omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    

2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande 
av Linneskolan etapp 1.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
a. Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 

påverkar skolans verksamhet.  
b. Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 

avseende både investeringsutgift och driftskostnader inför 
budgetprocessen 2024. 

 
Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 

Tekniska nämnden 
 

Ärendenummer TN 2019/35 
Ärendetyp 1.1 
Beslut fattat med stöd av delegeringsordning för 
Tekniska nämnden 
 

Ordförandebeslut tekniska nämnden
(Signerat, SHA-256 DAA557130B2F918A51C7F2BFC0978A69F21D2DEDFBE0520A24B842D51502C6D3)
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2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 

- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 
verksamhet behöver analyseras.   

- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 
projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i 
samband med budgetprocessen 2024.  

Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 
Roland Johansson 
Tekniska nämndens ordförande
 

Ordförandebeslut tekniska nämnden
(Signerat, SHA-256 DAA557130B2F918A51C7F2BFC0978A69F21D2DEDFBE0520A24B842D51502C6D3)
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Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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Teknisk förvaltningen  
Lars Lund   
Lars.lund@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1  
Ärendenummer TN 2019/35 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 
2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
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Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 
- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 

verksamhet behöver analyseras.   
- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 

projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i samband 
med budgetprocessen 2024.  

Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr som 

omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    

2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande av 
Linneskolan etapp 1.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
- Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar 
skolans verksamhet.  
- Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende 
både investeringsutgift och driftskostnader inför budgetprocessen 2024.  

 
Lars Lund Anders Nyberg 
Fastighetschef Teknisk chef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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§ 192 Fastställande av budget och 
verksamhetsplan för år 2022 med plan för åren 
2023-2024 
Ärendenummer KS 2021/55 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens beslutar följande: 
1. Fastställa nämndernas taxor och avgifter enligt framlagt förslag från 

nämnderna, se bilaga 1. 
2. Fastställa digitaliseringsplan för år 2021- 2024 enligt framlagt förslag från C, 

M och KD, se bilaga 2. 
3. Fastställa lokalresursplan för år 2022- 2032 enligt framlagt förslag från C, M 

och KD, se bilaga 3.  
4. Fastställa investeringsbudgeten för år 2022, och plan för år 2022 - 2033 

enligt framlagt förslag från C, M och KD, se bilaga 4. 
5. 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. Utöka låneramen från 1 549 miljoner kronor till 1 731 miljoner kronor. 
7. Fastställa driftbudget för år 2022 med plan 2023 - 2024 enligt framlagt 

förslag från C, M och KD. 
8. Fastställa resultatmål med indikatorer till nämnderna för år 2022 enligt 

framlagt förslag från C, M och KD. 
9. Uppföljning av resultatmål istället för dagens två alternativ sker i tre 

alternativ: Uppfyllt, Delvis uppfyllt och Ej uppfyllt.  
10. Fastställa skattesatsen till 21,86 kronor för år 2022. 
11. Fastställa kommunens internränta, enligt Sveriges kommuner och regioner, 

SKR, till 1,0 % för år 2022. 
12. Finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning, budget år 2022 - 2024 enligt förslag från C, M och KD. 
13. Ge fullmäktiges presidium i uppdrag att se över nya former för 

demokratidialog.  
14. Kommunstyrelsen ska återrapportera, i samband med delårsrapporten för de 

tre processernas samtliga måls aktiviteter samt kostnader, och 
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utfallsrapportera till kommunfullmäktige då kommunfullmäktige är ansvarig 
för dessa processer. 

Uppdrag till kommunstyrelsen: 
15. Att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 

att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet.  
16. Att initiativ tas för att tillsammans med intresserade och berörda företag hitta 

lösningar för kompetensförsörjning, inte minst för industriföretagen i 
kommunen. 

17. Att utbildningsnämnden får i uppdrag att även fortsättningsvis ha ett aktivt 
arbete för att, i dialog med företagen, söka lämpliga utbildningar inom 
Yrkeshögskolan.  

18. Att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 
högstadiet.  

19. Att i samarbete med övriga nämnder genomföra och följa upp förslaget kring 
modeller kring ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället under 
2022.  

20. 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.  

21. Att avsätta 500.000 kr för att användas vid större arrangemang.  
22. Att se över möjligheten att öppna Stinsahuset för kultur/evenemang.  
23. Att 25.000 kr avsätts årligen för att skapa ett strukturerat arbete för att ta 

tillvara personalens idéer och förslag. 
24. Att inför budget 2023 komplettera med en 10-årsplan för kommun-

koncernens långsiktiga förutsättningar för ekonomin, t ex vad gäller 
låneskuld, amortering, soliditet och resultat.  

25. Att ta fram en modell för ersättning till nämnderna via en 
kostnadskompensation, inför budget 2023. 

26. Att se över alternativa modeller för budgetprocessen.  
27. Att ta fram en ny befolkningsprognos efter ändringarna i mark-och 

exploateringsbudgeten.  
28. Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder utreda Älmekullas framtid 

samt ev tillkommande idrottsplatser i syfte att se över alternativa lösningar. 
29. 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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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska varje år upprätta en budget senast i november månad. 
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska 
också innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Beslutet ska också innehålla en plan för de kommande tre åren. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-26, § 221, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och 
Kristdemokraterna (KD) budgetförslag med inkluderande uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, § 221 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 148 

• 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   

• Socialdemokraternas budget för Älmhults kommun 2022 

• Socialdemokraternas drifts- och exploateringsbudget 2022 

• Liberalernas budget för Älmhults kommun 2022 

• Sverigedemokraternas budgetförslag för Älmhults kommun 2022 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD), Tomas 
Harrysson (C), Elizabeth Peltola (C), Tomas Simonsson (M) och Marie Olofsson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Eva Ballovarre (S), Stefan Jönsson (S), Kent Ballovarre (S) och Michael Öberg 
(MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
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Ingegerd Lennartsson (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag. 
Börje Tranvik (-) yrkar att skattesatsen är oförändrad för 2022. 
Eva Ballovarre (S) yrkar på att budgetberedningen får i uppdrag att komma med 
förslag på en mer transparent budgetprocess. 
Pontus Haglund (C) yrkar att kommunstyrelsen återrapporterar i samband med 
delårsrapporten för de 3 processernas samtliga måls aktiviteter samt kostnader 
och utfallsrapporterar till kommunfullmäktige då kommunfullmäktige är 
ansvarig för dessa processer. 

Beslutsgång 
Propositionsordning 1: 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Socialdemokraternas budgetförslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
liberalernas budgetförslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Votering begärs.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Socialdemokraternas förslag 
till motförslag mot kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Sverigedemokraternas 
förslag till motförslag mot kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Liberalernas förslag till 
motförslag mot kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har utsett Socialdemokraternas 
förslag till motförslag mot kommunstyrelsens förslag. 
Votering genomförs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande om en mer transparent budgetprocess och finner att 
kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat att avslå Eva 
Ballovarres (S) yrkande om en mer transparent budgetprocess. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Pontus 
Haglunds (C) yrkade och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Omröstningsresultat 
Propositionsordning 1 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till kommunstyrelsens 
förslag och NEJ för bifall till Socialdemokraternas förslag. 
 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 1 

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Fredrik Danielsson (M) 1 
  

Jacob Willborg (M) 1 
  

Marie Rosenqvist (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Elizabeth Peltola (C)  1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Yvonne Jonsson (C) 1 
  

Lars Henriksson (C) 1 
  

Pontus Haglund (C) 1 
  

Anders Mårtensson (C) 1 
  

John-Arne Sandström (C) 1 
  

Ingegerd Lennartsson (L) 
  

1 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 1 

  

Gun-Britt Cedergren (KD) 1 
  

Eva Ballovarre (S) 
 

1 
 

Monica Haider (S) 
 

1 
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FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Stefan Jönsson (S) 

 
1 

 

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

1 
 

Petra Karlsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovarre  (S) 
 

1 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

1 
 

Patricia Schooner (S) 
 

1 
 

Ann Johansson (S) 
 

1 
 

Håkan Pettersson (S) 
 

1 
 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
 

1 
 

Karl-Bertil Bertilsson (V) 
 

1 
 

Michael Öberg (MP) 
 

1 
 

Börje Tranvik  (-) 
  

1 
Gull-Britt Tranvik (SD) 

  
1 

Bo Mazetti-Nissen (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 19 15 3 
 
19 ledamöter röstade JA, 15 ledamöter röstade NEJ och tre ledamöter avstod 
från att rösta. 
Propositionsordning 2 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S) 
yrkande och NEJ för avslag till detsamma. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 

 
1 

 

Tomas Simonsson (M) 
 

1 
 

Fredrik Danielsson (M) 
 

1 
 

Jacob Willborg (M) 
 

1 
 

Marie Rosenqvist (M) 
 

1 
 

Daniel Stenvall (M) 
 

1 
 

Dan Blixt (M) 
 

1 
 

Gusten Mårtensson (C) 
 

1 
 

Elizabeth Peltola (C)  
 

1 
 

Marie Olofsson (C)  
 

1 
 

Tomas Harrysson (C) 
 

1 
 

Yvonne Jonsson (C) 
 

1 
 

Lars Henriksson (C) 
 

1 
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Pontus Haglund (C) 
 

1 
 

Anders Mårtensson (C) 
 

1 
 

John-Arne Sandström (C) 
 

1 
 

Ingegerd Lennartsson (L) 
 

1 
 

Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
 

1 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) 
 

1 
 

Eva Ballovarre (S) 1 
  

Monica Haider (S) 1 
  

Stefan Jönsson (S) 1 
  

Lars Ingvert (S) 1 
  

Helen Bengtsson (S) 1 
  

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 1 
  

Petra Karlsson (S) 1 
  

Kent Ballovarre  (S) 1 
  

Birgitta Bengtsson (S) 1 
  

Patricia Schooner (S) 1 
  

Ann Johansson (S) 1 
  

Håkan Pettersson (S) 1 
  

Ulla-Britt Andreasson (V) 1 
  

Karl-Bertil Bertilsson (V) 1 
  

Michael Öberg (MP) 1 
  

Börje Tranvik  (-) 
 

1 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 
 

1 
 

Bo Mazetti-Nissen (M) 
 

1 
 

SAMMANSTÄLLT 15 22 0 
 
15 ledamöter röstade JA, 22 ledamöter röstade NEJ och inga ledamöter avstod 
från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
 

222



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 77 Tekniska nämndens äskande om medel för 
byggnation av Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer KS 2021/97 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad 

av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av 
Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med 
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och 
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Reservation 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 

Deltar ej i beslut 
Socialdemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att grundskola årskurs 7–9 
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i 
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i 
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag 
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 
Detta uppdrag ändrades 2020-10-26, § 141, till att tekniska nämnden ska 
samverka med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.  
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Tekniska nämnden beslutade 2021-05-18, § 67, att föreslå kommunfullmäktige: 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för 

tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en 
tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
med anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen 
lokalresursplanen och budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-31, §  

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 

• Tekniska nämndens beslut 2021-05-18, § 67  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Bo 
Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna har lämnat följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet gällande anslag till 
investeringen av etapp 1 av Linnéskolan. Vi vill tydliggöra att vi är positiva till 
investeringen av utbyggnaden av skolan och har ingen avsikt att fördröja 
beslutet, men vi är kritiska till hur ärendet hanterats.  
Tekniska nämnden som ansvarar för upphandlingen hade uppe ärendet den 18 
maj 2021. Ledamöterna fick en dragning på mötet och möjlighet att ställa frågor 
– men fler frågetecken kvarstod – exempelvis på en detaljerad kalkyl med 
underlag kopplat till byggherreskostnader samt hur stor del av summan (255 
miljoner kronor) som avses oförutsedda händelser. Vi förstår och respekterar 
sekretessen i upphandlingen, men tycker det är problematiskt att de ledamöter 
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som ska besluta om en investering på 255 miljoner kronor inte får bättre 
information och bättre möjlighet att sätta sig in i handlingarna.  
Ärendet är heller inte berett i kommunstyrelsens arbetsutskott och det saknas en 
tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.  
Investeringen tillhör en av de större som görs i kommunen och utifrån de 
underlag vi fått ta del av anser vi oss inte kunna delta i beslutet på grund av för 
dålig insyn i ärendet.  
 
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat följande 
protokollsanteckning: 
Fullmäktige tog redan 4 juni 2019 beslut om att inleda processen med att bygga 
till och bygga om Linnéskolan. Behovet av en utökning av skolan framgår av 
Lokalresursplanen som beskriver kommunens lokalbehov de kommande 10 åren. 
Vid fullmäktiges beslut togs inte ett beslut om investeringsram (vilket tidigare 
varit kutym) för att inte röja kalkylerad summa. Därför måste nu ett 
tillkommande beslut tas av fullmäktige angående anvisning av 
investeringsmedel.  
Därefter har Tekniska nämnden arbetat med ärendet, tagit beslut om 
upphandlingsunderlag och är just nu i fasen att slutföra upphandlingen. 
Tilldelningsbeslut beräknas tas i nämnden den 15 juni och ärendet faller därmed 
under upphandlingssekretess.  
Vid nämndens möte redovisades på sedvanligt sätt ärendet därför muntligt (då 
inga handlingar kan skickas ut under pågående upphandling) för att säkerställa 
vilken investeringssumma som nämnden skulle äska av fullmäktige. Samma typ 
av redovisning har skett vid tidigare upphandlingar (t ex Paradisskolan) och det 
fanns möjlighet att ställa frågor.  
Beslutet som nu tas av fullmäktige innebär att det finns investeringsmedel så att 
byggprocessen kan löpa vidare, för att hålla tidplanen.  
Vi har tillit till nämndens ledamöter och förvaltningens arbete och ser också 
vikten av att fullfölja processen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2019-06-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Lokalbehov högstadium 
Ärendenummer KS 2019/79 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att grundskola årskurs 7–9 ska byggas. 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med 

kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på 
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022.  

3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl 
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska 
nämnden.  

4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut 
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler 
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022.  
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för 
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på 
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade 
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför 
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 122 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
Utbildningsförvaltningen 
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 2022-11-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 213 Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 
2024-2025 
Ärendenummer KS 2022/241 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Elmen 

AB:s förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022-2024. Under 
2023 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och 
ägardirektiv i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar 
mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.  
Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2023 uppgår till plus 160 tusen kronor. I 
resultatet ingår 80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes 
år 2022. Finansiella intäkterna avser utdelning från Älmhultsbostäder AB. De 
finansiella kostnaderna avser ränta för lånet till kommunen. Rörelsekostnader 
avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och 
styrelseförsäkring.     
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Elmen AB:s beslut 2022-11-23, § 5 

• Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Elmen AB 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-11-23  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson    
Susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Elmen AB:s förslag till Budget 
2023 med plan 2024-2025   
Ärendenummer KS 2022/241 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som 
kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022-2024. Under 
2023 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och 
ägardirektiv i syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar 
mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.  
 
Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2023 uppgår till plus 160 tusen kronor. I 
resultatet ingår 80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes 
år 2022. Finansiella intäkterna avser utdelning från Älmhultsbostäder AB. De 
finansiella kostnaderna avser ränta för lånet till kommunen. Rörelsekostnader 
avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och 
styrelseförsäkring.    
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 

• Elmen AB:s beslut 2022-11-23, § 5 

• Elmen AB:s förslag till budget 2023 med plan 2024-2025 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Elmen AB:s 
förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 
 
Susann Pettersson  
Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Elmen AB 
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Handlingsprogram 
Budget 2023 med plan 2024-2025  
 

Elmen AB 
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1. Bolagets uppdrag 
Elmen AB är helägt av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag till två helägda bolag inom 
koncernen; Älmhultsbostäder AB (556347-7420), ÄBO, samt ElmNet AB (556967-8831). 
Älmhultsbostäder AB är i sin tur moderbolag till det helägda bolaget Älmhults Näringsfastigheter 
AB (556054-3588), ÄNAB. I slutet av 2022 avvecklas ÄNAB genom fusionering i ÄBO. Elmen 
AB är även majoritetsägare i det delägda dotterbolaget Älmhults Terminal AB (556373-3319).  
Syftet med moderbolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget hel- eller 
delägda bolag för att nå optimalt resursutnyttjande med beaktande av effektivisering och 
rationalisering.  
 

2. Resultatmål 
Kommunfullmäktige i Älmhults kommun fastställer varje år i samband med budgetbeslutet för 
kommande budgetår, verksamhetsmässiga resultatmål som är riktade till nämnd eller styrelse. I 
budget 2023 finns inga resultatmål som är riktade till bolaget.  

 

3. Verksamhet 2023 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som kommunfullmäktige tog beslut 
om i samband med budget 2022-2024. Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och 
ägardirektiv till respektive dotterbolag. 
Under 2023 fortsätter arbetet med översyn av dotterbolagens bolagsordningar och ägardirektiv i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision 
och fastställda mål. Efter genomförd översyn kan eventuella förändringar ske därefter. En 
utvärdering ska ske under år 2024 av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att 
säkerställa att ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts. 
Under 2023 kommer fokus vara att samordna kring frågor om bostadsförsörjningsåtgärder som 
främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på 
bostadsmarknaden. Även säkerhets- och beredskapsfrågor kommer prioriteras som framför allt 
berör ElmNets verksamhet.  
Under 2023 behöver bolaget hantera lånet från kommunen på 6,5 miljoner kronor som upptogs i 
samband med den kapitaltäckningsgaranti med 4,5 miljoner kronor respektive kapitaltillskott med 
2,5 miljoner kronor som lämnades till ÄNAB år 2020. 
 

  

233



 Budget 2023 med plan 2024-2025  

 2022-11-15  4(4) 

 

 

4. Ekonomi 
Elmen AB:s budgeterade resultat för år 2023 uppgår till plus 160 tusen kronor. I resultatet ingår 
80 tusen kronor i serviceavgift från dotterbolagen, som infördes år 2022. Finansiella intäkterna 
avser utdelning från Älmhultsbostäder AB1. De finansiella kostnaderna avser ränta för lånet till 
kommunen med utgångspunkten att det inte är återbetalt år 2023 och med en räntenivå på tre 
procent2. Rörelsekostnader avser i huvudsak redovisningstjänster, ekonomisystem, revision och 
styrelseförsäkring.    
 

 
  

 
 

 
1 Utdelning enligt regelverket för ”Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag”, som motsvarar genomsnittlig 
statslåneräntan+1 %-enhet av kommunens insatta kapital i bolaget, dock högst hälften av bolagets resultat. Älmhults 
kommuns insatta kapital är 22.000 tkr. 
2 Räntan debiteras i efterskott utifrån genomsnittlig statslåneräntan +1 %-enhet. 

Resultaträkning (tkr) Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Intäkter 80 80 80
Verksamhetskostnader -175 -175 -175
Bruttoresultat -95 -95 -95
Övriga kostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat -95 -95 -95

Finansiella intäkter 450 450 450
Finansiella kostnader -195 -195 -195
Resultat efter finansiella poster 160 160 160

Bokslutsdispositioner - - -
Skatt på årets resultat - - -

Årets resultat 160 160 160

Balansräkning (tkr) Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Imateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar
 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 59 59 59
 - Maskiner och inventarier 0 0 0
 - Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 70 072 70 072 70 072
Omsättningstillgångar
-Fordringar 450 450 450
-Kassa och bank 145 305 465
-Övriga omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR 70 726 70 886 71 046

Eget kapital 55 336 55 496 55 656
Varav fritt eget kapital 55 216 55 376 55 536
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 6 500 6 500 6 500
Kortfristiga skulder 8 890 8 890 8 890
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 70 726 70 886 71 046
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Protokoll styrelsemöte 
Elmen AB 

Organisationsnummer 556280-5217 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

2022-11-21 
13.06-13:56 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Brokagyl 

Närvarande ledamöter 
Gusten Mårtensson, ordförande 
Eva Ballovarre, vice ordförande 
Sonja Emilsson, ledamot 

Tjänstemän 
Susann Pettersson, VD  
Christina Utterström, ekonomichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare 

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Gusten Mårtensson förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns. 

§ 2 Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Emma Majlöv Modig. 

§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre. 

§ 4 Avstämning dotterbolagens handlingsplaner
Dotterbolagens handlingsplaner redovisas på mötet. 

§ 5 Elmen AB:s budget 2023
Elmen AB:s budget redovisas på mötet. 

Styrelsens beslut: 

Godkänner Elmen AB:s förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 

§ 6 ÄNAB:s avvecklingsplan
ÄNAB:s avveckling fortskrider. Beräknas vara färdig i december 2022. 

Justering av Elmen AB:s styrelseprotokoll 2022-11-21
(Signerat, SHA-256 F2741FB71E7C8C7D8A5C433001AC441761B7FF76ED3690DB3CBA1F96DA323644)

Sida 1 av 3235
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§ 7 Återkoppling hantering lån
Christina Utterström, ekonomichef, informerar om ägartillskott till ÄNAB 
och värdeöverföring från ÄBO.  

§ 8 Meddelanden
Inga meddelanden 

§ 9 Övriga frågor

• Sammanträdesplan 2023
VD och sekreterare tar fram förslag till sammanträdesplan 2023.

Vid protokollet 

Emma Majlöv Modig 
Sekreterare 

Justerare 

Gusten Mårtensson Eva Ballovarre  

Ordförande Vice ordförande 

Justering av Elmen AB:s styrelseprotokoll 2022-11-21
(Signerat, SHA-256 F2741FB71E7C8C7D8A5C433001AC441761B7FF76ED3690DB3CBA1F96DA323644)

Sida 2 av 3236



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Gusten MårtenssonNamn: 
199006151790Person ID: 

2022-11-22 08:14Datum: 
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
F2741FB71E7C8C7D8A5C433001AC441761B7FF76ED3690DB3CBA1F96DA323644

Eva-Marie BallovarreNamn: 
198208136625Person ID: 

2022-11-24 07:45Datum: 
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
F2741FB71E7C8C7D8A5C433001AC441761B7FF76ED3690DB3CBA1F96DA323644

Justering av Elmen AB:s styrelseprotokoll 2022-11-21
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 Ordförandeskrivelse   

 2022-12-02  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
 
 
 

Ärendenummer KS 2022/114 
 
 

 

Information gällande antagande av  
pensionsinlösen  
 
Information 
Kommunstyrelsen har berett pensionsinlösen i samband beredningen av budget 
2022-10-25, § 191, punkt 15.  
   15.    Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet  

 med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i  
 budgetförslaget från C, M och KD och att finansieringen sker via  
 överskottsmedlen från Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca  
 6,5 miljoner kronor. Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor  
 finansieras av löpande likviditet och påverkar resultat år 2022. 

Det är endast denna punkt som ska behandlas under ärendet Antagande av 
pensionsinlösen. Budgeten ska fastställas i övrigt under punkten Fastställande av 
budget 2023 och plan 2024-2025 för Älmhults kommun. 
Beslut om Antagande av pensionsinlösen ska direktjusteras. 

 
 
 

Helen Bengtsson  
Kommunfullmäktiges ålderspresident 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(5) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 191 Fastställande av budget 2023-2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-
2025 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Samhällsbyggnadsplan med 

underliggande planer för år 2023- 2034 enligt framlagt förslag från C, M och 
KD, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD.  
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

 
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad låneram år 2023 

som uppgår till 1 731 miljoner kronor enligt framlagt förslag från C, M och 
KD. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lönerevision för 2023 fördelas ut 

till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som 
fördelas via kommunstyrelsen enligt framlagt förslag från C, M och KD.  

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2023 med 

plan 2024 - 2025 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att hanteringen av medfinansiering 

till Leader Linné Småland för år 2023-2027 anses vara åtgärdad i och med att 
200 tkr har tillförts kommunstyrelsens driftram från år 2023 för fortsatt årlig 
medfinansiering enligt framlagt budgetförslag från C, M och KD. 
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8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag till inrättande av 
skobidrag för personal inom vård och omsorg, förskola och fritids enligt 
framlagt budgetförslag från C, M och KD.  

 
9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 

till nämnderna för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,25 % för år 2023. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2023 med plan 2024-
2025 enligt förslag från C, M och KD. 

 
13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 2. När det gäller 
VA-taxan föreslås kommunfullmäktige besluta enligt förslag från C, M och 
KD att: 

• anläggningstaxan räknas upp med 33 % enligt tekniska nämndens förslag 
men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom 
VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 
åtgärdas. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för 
småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 

• beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 
exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan 
påverkas. 

• se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för VA-taxan på rörlig 
förbrukning, mindre på fast avgift. 

• att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt uppdaterat 
förslag i investeringsplanen. 
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14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxor och avgifter enligt 
framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, se bilaga 3. 
 

15. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet 
med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i budgetförslaget 
från C, M och KD och att finansieringen sker via överskottsmedlen från 
Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. 
Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor finansieras av löpande 
likviditet och påverkar resultat år 2022. 

 
16. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Älmhultsbostäder AB 

att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 
tryggheten i sina bostadsområden enligt förslag från C, M och KD. 

 
17. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens cykelplan revideras 

under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela 
kommunen enligt förslag från C, M och KD.  
 

18. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader via 
både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar enligt förslag 
från C, M och KD. 

 
19. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att särskilt uppmärksamma behovet 

av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200 000 kr enligt förslag från C, M och KD. 
 

20. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att 25 000 kr avsätts årligen för att 
skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

21. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avsätta 500 000 kr för att användas 
vid större arrangemang enligt förslag från C, M och KD. 

 

22. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 4(5) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

• att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet. Starta upp 
näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att ge kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 
miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt 
försörjningsstöd i stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av 
kompetens. Utöver detta vill vi se kommunövergripande effektiviseringar 
med exempelvis utökat samarbete mellan nämnderna enligt förslag från C, M 
och KD. 

 
• att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 

högstadiet enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att 
starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet enligt förslag från 
C, M och KD. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–22 
 

Deltar inte i beslutet 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2023 med plan 2024 – 2025 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 131 

242



 Sammanträdesprotokoll  
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11 

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

• Samhällsbyggnadsplan 2023-2024 med underliggande planer bilaga till 
Budget 2023 

• Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter kompletterad 

• Bilaga 3. SSAM förslag till taxor och avgifter 2023 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till 
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 
Kommunal Älmhult 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med ändring av Punkt 14. att byta ut ”renhållningstaxan” till ”taxor och 
avgifter”. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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§ 191 Fastställande av budget 2023-2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-
2025 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Samhällsbyggnadsplan med 

underliggande planer för år 2023- 2034 enligt framlagt förslag från C, M och 
KD, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD.  
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

 
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad låneram år 2023 

som uppgår till 1 731 miljoner kronor enligt framlagt förslag från C, M och 
KD. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lönerevision för 2023 fördelas ut 

till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som 
fördelas via kommunstyrelsen enligt framlagt förslag från C, M och KD.  

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2023 med 

plan 2024 - 2025 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att hanteringen av medfinansiering 

till Leader Linné Småland för år 2023-2027 anses vara åtgärdad i och med att 
200 tkr har tillförts kommunstyrelsens driftram från år 2023 för fortsatt årlig 
medfinansiering enligt framlagt budgetförslag från C, M och KD. 
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8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag till inrättande av 
skobidrag för personal inom vård och omsorg, förskola och fritids enligt 
framlagt budgetförslag från C, M och KD.  

 
9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 

till nämnderna för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,25 % för år 2023. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2023 med plan 2024-
2025 enligt förslag från C, M och KD. 

 
13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 2. När det gäller 
VA-taxan föreslås kommunfullmäktige besluta enligt förslag från C, M och 
KD att: 

• anläggningstaxan räknas upp med 33 % enligt tekniska nämndens förslag 
men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom 
VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 
åtgärdas. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för 
småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 

• beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 
exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan 
påverkas. 

• se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för VA-taxan på rörlig 
förbrukning, mindre på fast avgift. 

• att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt uppdaterat 
förslag i investeringsplanen. 
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14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxor och avgifter enligt 
framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, se bilaga 3. 
 

15. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet 
med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i budgetförslaget 
från C, M och KD och att finansieringen sker via överskottsmedlen från 
Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. 
Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor finansieras av löpande 
likviditet och påverkar resultat år 2022. 

 
16. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Älmhultsbostäder AB 

att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 
tryggheten i sina bostadsområden enligt förslag från C, M och KD. 

 
17. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens cykelplan revideras 

under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela 
kommunen enligt förslag från C, M och KD.  
 

18. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader via 
både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar enligt förslag 
från C, M och KD. 

 
19. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att särskilt uppmärksamma behovet 

av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200 000 kr enligt förslag från C, M och KD. 
 

20. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att 25 000 kr avsätts årligen för att 
skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

21. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avsätta 500 000 kr för att användas 
vid större arrangemang enligt förslag från C, M och KD. 

 

22. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

• att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet. Starta upp 
näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att ge kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 
miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt 
försörjningsstöd i stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av 
kompetens. Utöver detta vill vi se kommunövergripande effektiviseringar 
med exempelvis utökat samarbete mellan nämnderna enligt förslag från C, M 
och KD. 

 
• att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 

högstadiet enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att 
starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet enligt förslag från 
C, M och KD. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–22 
 

Deltar inte i beslutet 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2023 med plan 2024 – 2025 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 131 

247



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11 

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

• Samhällsbyggnadsplan 2023-2024 med underliggande planer bilaga till 
Budget 2023 

• Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter kompletterad 

• Bilaga 3. SSAM förslag till taxor och avgifter 2023 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till 
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 
Kommunal Älmhult 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med ändring av Punkt 14. att byta ut ”renhållningstaxan” till ”taxor och 
avgifter”. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) yrkande. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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 Ordförandeskrivelse   

 2022-11-15  1(1) 

 

 

 Kommunfullmäktige 
 

Beredning av revisorernas budget 2023  
Ärendenummer KS 2022/114 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium ska bereda revisorernas budget senast före 
oktober månads utgång (Kommunallagen 11 kap. 8 §). Eftersom 
kommunfullmäktige ännu inte valt något presidium för den aktuella 
mandatperioden så bereds ärendet om revisorernas budget av ålderspresidenten. 
Kommunrevisionen inkom 2022-10-24 med budgetäskande om 150 000 kronor. 
50 000 kronor avser revisorerna dubbla arvoden som det blir när det finns två 
grupper revisorer i och med bytet av mandatperiod. 100 000 kronor avser 
införandet av ny kommunal standard för räkenskapsrevision. 
Enligt Sveriges kommuner och regioner innebär den nya standarden att 
granskningen blir mer likartad och kan påverka kostnaden för räkenskaps-
revision olika mycket i olika kommuner. En kommun som tidigare haft 
begränsad granskning av räkenskaperna kommer att behöva lägga mer resurser 
på denna granskning i och med standarden, men i många kommuner innebär 
standarden inga större förändringar från praxis 2022.1 
Kommunfullmäktiges ålderspresident har behandlat ärendet och föreslår 
kommunfullmäktige att revisorernas driftbudget för år 2022 blir 869 000 kronor. 
Revisorernas driftbudget år 2022 var 819 000 kronor. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-11-15 

 
Ålderspresidentens förslag till beslut 
 Revisorernas driftbudget för år 2023 blir 869 000 kronor. 
 
 
Monica Haider  
Ålderspresident 

 
1 Standard kommunal räkenskapsrevision | SKR 
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§ 131 Fastställande av budget 2023-2025 för 
Älmhults kommun, budget 2023 och plan 2024-
2025 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Samhällsbyggnadsplan med 

underliggande planer för år 2023- 2034 enligt framlagt förslag från C, M och 
KD, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD.  
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 

 
4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad låneram år 2023 

som uppgår till 1 731 miljoner kronor enligt framlagt förslag från C, M och 
KD. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lönerevision för 2023 fördelas ut 

till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som 
fördelas via kommunstyrelsen enligt framlagt förslag från C, M och KD.  

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2023 med 

plan 2024 - 2025 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att hanteringen av medfinansiering 

till Leader Linné Småland för år 2023-2027 anses vara åtgärdad i och med att 
200 tkr har tillförts kommunstyrelsens driftram från år 2023 för fortsatt årlig 
medfinansiering enligt framlagt budgetförslag från C, M och KD. 
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8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag till inrättande av 
skobidrag för personal inom vård och omsorg, förskola och fritids enligt 
framlagt budgetförslag från C, M och KD.  

 
9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 

till nämnderna för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,25 % för år 2023. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2023 med plan 2024-
2025 enligt förslag från C, M och KD. 

 
13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 2. När det gäller 
VA-taxan föreslås kommunfullmäktige besluta enligt förslag från C, M och 
KD att: 

• anläggningstaxan räknas upp med 33 % enligt tekniska nämndens förslag 
men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom 
VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 
åtgärdas. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för 
småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 

• beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 
exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan 
påverkas. 

• se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för VA-taxan på rörlig 
förbrukning, mindre på fast avgift. 

• att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt uppdaterat 
förslag i investeringsplanen. 

 

251



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 3(5) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Renhållningstaxan enligt 
framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, se bilaga 3. 
 

15. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet 
med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i budgetförslaget 
från C, M och KD och att finansieringen sker via överskottsmedlen från 
Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. 
Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor finansieras av löpande 
likviditet och påverkar resultat år 2022. 

 
16. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Älmhultsbostäder AB 

att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 
tryggheten i sina bostadsområden enligt förslag från C, M och KD. 

 
17. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens cykelplan revideras 

under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela 
kommunen enligt förslag från C, M och KD.  
 

18. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader via 
både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar enligt förslag 
från C, M och KD. 

 
19. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att särskilt uppmärksamma behovet 

av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200 000 kr enligt förslag från C, M och KD. 
 

20. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att 25 000 kr avsätts årligen för att 
skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

21. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avsätta 500 000 kr för att användas 
vid större arrangemang enligt förslag från C, M och KD. 

 

22. Att föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

• att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och kommunen, för 
att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet. Starta upp 
näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att ge kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 
miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt 
försörjningsstöd i stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av 
kompetens. Utöver detta vill vi se kommunövergripande effektiviseringar 
med exempelvis utökat samarbete mellan nämnderna enligt förslag från C, M 
och KD. 

 
• att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 

högstadiet enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att 
starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet enligt förslag från 
C, M och KD. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-22 
 

Deltar ej i beslut 
Stefan Jönsson (S) 
Eva Ballovarre (S) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2023 med plan 2024 – 2025 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
 

Beslutsunderlag 
• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 5(5) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

• Samhällsbyggnadsplan 2023-2024 med underliggande planer bilaga till 
Budget 2023 

• Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till 
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 
Kommunal Älmhult 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Nya Alliansens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Nya Alliansens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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 Kommunstyrelsen 

 
Skrivelse om Budget 2023, plan 2024 - 2025  
Ärendenummer KS 2022/114 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger Budget 2023 med plan 2024 – 2025 enligt budgetförslag upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-22 
 
Beslutsunderlag 
• Nya alliansens skrivelse daterad 2022-10-11 

• Budgetförslag ”Budget 2023 med plan 2024 – 2025” upprättat av 
Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 34, Leader - programperiod 2021-
2027 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14, § 117, Namninsamling- Rätten till 
arbetsskor gäller inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 
Kommunal Älmhult 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Översyn av VA-taxa 
 
Ärendeberedning 
Föreligger budget 2023, plan 2024 – 2025 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 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Samhällsbyggnadsplan 

med underliggande planer för år 2023- 2034 enligt framlagt förslag från C, 
M och KD, se bilaga 1. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa investeringsbudgeten för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD.  
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa exploateringsbudget för år 
2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
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4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad låneram år 2023 

som uppgår till 1 731 miljoner kronor enligt framlagt förslag från C, M och 
KD. 

 
5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lönerevision för 2023 fördelas ut 

till nämnderna i förväg med undantag för strategiska lönesatsningarna som 
fördelas via kommunstyrelsen enligt framlagt förslag från C, M och KD.  

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa driftbudget för år 2023 med 

plan 2024 - 2025 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 
7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att hanteringen av medfinansiering 

till Leader Linné Småland för år 2023-2027 anses vara åtgärdad i och med 
att 200 tkr har tillförts kommunstyrelsens driftram från år 2023 för fortsatt 
årlig medfinansiering enligt framlagt budgetförslag från C, M och KD. 

 
8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslag till inrättande av 

skobidrag för personal inom vård och omsorg, förskola och fritids enligt 
framlagt budgetförslag från C, M och KD.  

 
9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa resultatmål med indikatorer 

till nämnderna för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen till 21,86 
kronor för år 2023 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 
 

11. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa kommunens internränta, enligt 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, till 1,25 % för år 2023. 
 

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta finansiella mål för ekonomin som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning, budget år 2023 med plan 2024-
2025 enligt förslag från C, M och KD. 

 
13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa nämndernas taxor och 

avgifter enligt framlagt förslag från nämnderna, se bilaga 2. När det gäller 
VA-taxan föreslås kommunfullmäktige besluta enligt förslag från C, M och 
KD att: 

• anläggningstaxan räknas upp med 33 % enligt tekniska nämndens förslag 
men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023. 

• kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över driftskostnader inom 
VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 
åtgärdas. 
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• kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de otydligheter för 

småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 
• beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 

exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan 
påverkas. 

• se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för VA-taxan på rörlig 
förbrukning, mindre på fast avgift. 

• att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt uppdaterat 
förslag i investeringsplanen. 

 
14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Renhållningstaxan enligt 

framlagt förslag från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, se bilaga 3. 
 

15. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till pensionsinlösen i enlighet 
med Söderberg och Partners rekommendation som framgår i budgetförslaget 
från C, M och KD och att finansieringen sker via överskottsmedlen från 
Skandia med ca 18 miljoner och från KPA med ca 6,5 miljoner kronor. 
Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kronor finansieras av löpande 
likviditet och påverkar resultat år 2022. 

 
16. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Älmhultsbostäder AB 

att återkomma med förslag på hur man kan arbeta för att ytterligare öka 
tryggheten i sina bostadsområden enligt förslag från C, M och KD. 

 
17. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens cykelplan revideras 

under 2023 i syfte att se över kostnader och prioriteringar för hela 
kommunen enligt förslag från C, M och KD.  
 

18. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att se över möjligheten att energieffektivisera på alla kommunens byggnader 
via både aktiva energibesparingar och via långsiktiga investeringar enligt 
förslag från C, M och KD. 

 
19. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att särskilt uppmärksamma behovet 

av stöd till anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna 
stödet avsätts 200 000 kr enligt förslag från C, M och KD. 
 

20. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att 25 000 kr avsätts årligen för att 
skapa ett strukturerat arbete för att ta tillvara personalens idéer och förslag 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

21. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avsätta 500 000 kr för att användas 
vid större arrangemang enligt förslag från C, M och KD. 
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22. 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. Starta upp 
näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor 
enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att ge kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 
miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt 
försörjningsstöd i stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av 
kompetens. Utöver detta vill vi se kommunövergripande effektiviseringar 
med exempelvis utökat samarbete mellan nämnderna enligt förslag från C, M 
och KD. 

 
• att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet men även 

högstadiet enligt förslag från C, M och KD. 
 

• att i samarbete med övriga nämnder öka samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället under 2023. Ett prioriterat område är att 
starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet enligt förslag från 
C, M och KD. 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Samtliga nämnder  
Älmhultsbostäder AB 
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Budget 2023 Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna 
 

 Inledning  

Nya budgetsatsningar görs på vår kärnverksamhet skola, vård och omsorg för att möta ett ökat 

behov och för att fortsätta växa och utvecklas. Älmhults kommun är inne i en positiv trend med 

ett expansivt och växande näringsliv. Vi utvecklar hela kommunen målinriktat med fokus på 

hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Älmhults kommun har fantastiska möjligheter! 

Nya Alliansen med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har politiken som gör 

utvecklingen möjlig! 

Omvärlden är dock mer osäker än på länge både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Det 

påverkar självklart också Älmhults kommun. Vi lägger därför en budget som är långsiktig och 

försiktig men ändå med utrymme för nya satsningar.  

Utöver befintliga styrande måldokument och policys lyfter vi här fram de särskilda områden 

som vi fokuserar på i budget 2023 och kommande år.  

 

Ett starkt näringsliv med behov av kompetensförsörjning  
Grunden i en livskraftig kommun är starka och växande företag. Tack vare företagen och 

skatteintäkterna som skapas av människor som arbetar i företag och annan verksamhet så har vi 

pengar att fördela till välfärden.  

Vi vill växa tillsammans med företagen och fortsätta hålla en stabil expansionstakt med bl.a. 

fler nya bostäder så att folk som får jobb kan flytta hit. Dessutom vill vi locka fler att starta och 

driva företag i kommunen. Vi skapar ny verksamhetsmark för exempelvis handel och kontor 

vilket är positivt för att skapa arbetstillfällen i kommunen. Även industrimark finns tillgänglig 

för tyngre verksamheter. Vi behöver också öka dialogen och samarbetet med företagen. Här har 

vi gjort ett stort arbete under hela 2022 tillsammans med bl.a. Växande Älmhult, Ikea och 

Handelsplats Älmhult där vi tillsammans lagt grunden för positiv utveckling. Arbetet blir nu 

konkret i ett nytt näringslivsråd.  

För många människor i kommunen har fortfarande inte ett jobb att gå till vilket är en förlust 

både för samhället och den enskilde. Vi behöver öka takten i att få fler i arbete och ger därför 

kommunchefen ett övergripande uppdrag att minska kostnaden för försörjningsstöd i stort och 

matcha de arbetssökande med företagens kompetensbehov. Lyckade exempel finns redan idag 

inom vuxenutbildningen, takten har ökat på arbetsmarknadsenheten, samt att vi söker 

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) till kommunen tillsammans med företagen. Mer behöver 

göras.  

För att få fler att vilja bli företagare behöver vi börja tidigt, redan i skolan. Vi vill öka 

möjligheten för UF-företagande i fler åldrar och på fler program i gymnasiet.  

• C, M och KD föreslår att insatser görs för att stärka dialogen mellan näringsliv och 

kommunen, för att tillsammans hitta lösningar och utveckla näringslivsklimatet. Starta upp 

näringslivsråd tillsammans med företagen med ansvar för näringslivsfrågor. 

 

• C, M och KD ger kommunchefenen i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 

miljoner kronor 2023. Vi bedömer att det ska ske genom minskat utbetalt försörjningsstöd i 
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stort, få fler i arbete och matcha med företagens behov av kompetens. Utöver detta vill vi se 

kommunövergripande effektiviseringar med exempelvis utökat samarbete mellan 

nämnderna. 

 

• C, M och KD föreslår att insatserna för att öka UF-företagande ökar på främst gymnasiet 

men även högstadiet. 

 

 

Bra vård, skola och omsorg för att möta framtiden  
Kommunens grundläggande uppdrag inom välfärden ska hålla hög kvalitet. Därför investerar vi 

bl.a. i nya skolor och förskolor. Vi tillför medel till både socialnämnd och utbildningsnämnd 

för att kunna behålla personal och fortsätta rekrytera nya kollegor i våra viktiga välfärdsyrken. 

Utbildningsnämnden får rejäla ekonomiska tillskott, precis som under hela föregående 

mandatperiod. Detta ska ses som en signal om att Nya Alliansen har långsiktighet i våra 

satsningar för bättre utbildning både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Prioriterat för ökad 

måluppfyllelse i skolan är ”Samverkan för bästa skola” tillsammans med Linnéuniversitetet och 

Skolverket. Lugn och ro, långsiktighet och stabilitet tror vi är grunden för ökad måluppfyllelse i 

alla åldrar. Inte hastiga riktningsförändringar eller korta projektarbeten.  

Förutom det långsiktiga kvalitetsarbetet pågår redan arbete med att se över organisationen inom 

grundskolan, att dela på vuxenutbildning och gymnasium för ökad kvalitet och trygghet i båda 

verksamheterna samt samarbeten med företagen för skräddarsydda utbildningar för exempelvis 

lärlingar inom industrin.  

Arbetet med framtidens äldreomsorg kommer att intensifieras ännu mer för att anpassa 

organisationen efter dagens förutsättningar och behov. Beslut kommer att krävas tidigt på 2023 

för att ge effekt både i bättre verksamhet och minskade kostnader från 2024 och framåt.  

Mycket omsorg görs i det tysta utanför kommunens egen organisation, bl.a. av anhörigvårdare. 

Vi vill därför förlänga satsningen som gjordes förra året på stöd till anhörigvårdare. 

• 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.  

 

Attraktiv arbetsgivare  
Älmhults kommun måste bli en ännu bättre arbetsgivare. Personalen är den allra viktigaste 

resursen vi har. Detta kan inte nog understrykas. Vi vet att det finns stort engagemang bland 

personalen som inte alltid tas tillvara – det ska vi ändra på. Behovet finns kvar från föregående 

år och vi fortsätter därför att avsätta 25 000 kr för att möta personalidéer och förslag.  

Sedan tidigare är vi i Nya Alliansen positivt inställda till intraprenader och självstyrande 

grupper. Nu finns bättre rutiner på plats för att underlätta för de som vill bli mer självstyrande. 

Dessutom har ledarskapsutbildningar startats igen efter pandemin. Duktiga ledare ska kunna 

växa och utvecklas i kommunens verksamhet.  

Nya avtal på nationell nivå gör att pensionsvillkoren för de som jobbar kommunalt kommer att 

förbättras de kommande åren. Detta innebär också ökade kostnader för kommunerna. 

Prognoserna är osäkra men kostnaderna befaras att stiga snabbt. Sista årens goda utveckling på 

våra placerade pensionsmedel har dock skapat utrymme att göra extra inbetalningar för att 
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försäkra bort en del av pensionskostnaderna på sikt. Vi föreslår därför att en sådan inbetalning 

görs snarast för att minska kostnader.  

• 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.  

 

• C, M och KD föreslår att anta förslag till inlösen i enlighet med Söderberg och Partners 

rekommendation. Finansiering sker via överskottsmedel från Skandia med ca 18 miljoner kr 

och från KPA med ca 6,5 miljoner kr. Löneskatten som uppgår till ca 6 miljoner kr 

finansieras med löpande likviditet och påverkar resultatet år 2022.  

 

• C, M och KD föreslår att lönerevision för 2023 fördelas ut till nämnderna i förväg med 

undantag för strategiska lönesatsningarna som fördelas via kommunstyrelsen.  

 

Samarbete med föreningsliv och civilsamhället – förlängd 

återstart nödvändig  

Covid-pandemin har präglat alla verksamheter de senaste 2,5 åren. På flera sätt är vi nu på väg 

ut ur pandemin och in i en ny vardag. I vissa delar biter sig dock pandemin och dess följder 

kvar. Vi tror därför på en förlängd återstart!  

Många föreningar är i gång med sin viktiga verksamhet igen. Utomhusaktiviteter har fått lite 

större utrymme än tidigare och tillsammans med civilsamhällets insatser har Älmhults kommun 

blivit ”Årets förbättrare” i Svenskt Friluftslivs ranking för bästa friluftskommun! Samarbete är 

vägen framåt och vi vill ge ett tydligt uppdrag om att förstärka de samarbeten som finns mellan 

kommun, föreningar och civilsamhälle. Vi tror samtidigt att det finns nya områden att utveckla 

inom den sociala sfären med exempelvis volontärer. 

Vi stärker också budgeten i Kultur- och fritidsnämnden för ökade lokalkostnader för att 

föreningssamarbeten ska kunna bibehållas.  

Till detta fortsätter vi vår evenemangssatsning som föll väl ut föregående år. Älmhults kommun 

har möjlighet att bli en kommun för större evenemang igen med de förutsättningar som finns! 

Vi avsätter därför medel att söka även 2023. 

• C, M och KD föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga 

nämnder öka samverkan mellan kommunen, föreningslivet och civilsamhället under 2023. 

Ett prioriterat område är att starta volontärsamarbete inom socialnämndens verksamhet.  

 

• C, M och KD avsätter 500 000 kr för att användas vid större arrangemang.  
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Trygghet och hållbarhet  
När oron i vår nära omvärld är större än på länge behöver vi hjälpas åt ännu mer med att skapa 

trygghet och hållbarhet. Älmhults kommun är i grunden en trygg kommun men vi behöver hela 

tiden arbeta för att stärka tryggheten. Det pågår många kommunala förebyggande insatser, i 

skolan, på fritidsgårdar, med fältarbetare, via privata initiativ med nattvandring stödda av 

kommunen, vid samhällsplanering för att bygga trygg offentlig miljö, med insatser för 

människor i utanförskap och arbetslöshet.  

Otrygghet i våra offentliga miljöer är i grunden en polisiär fråga men kommunen stöttar upp 

med våra kompetenser. Ett område där vi kan påverka tydligare är tryggheten i våra 

bostadsområden via vårt kommunala bostadsbolag Älmhultsbostäder (ÄBO) som är 

fastighetsägare. Exempel på goda insatser finns redan men kommunen bör vara pådrivare och 

ett föredöme inom området. Vi vill därför att ÄBO tar fram förslag på hur vi kan arbeta ännu 

mer med trygga bostadsområden. 

En annan aspekt på trygghet och hållbarhet är säkra cykelvägar. Kommunen har under 2022 för 

första gången haft en sammanhållen cykelplan som tydliggör prioriteringar. Nya Alliansen vill 

se över planen och åtgärderna i ett kommunövergripande perspektiv 2023. 

Älmhults kommun har gått före i hållbarhetsarbetet bl.a. genom att bygga nya skolor som 

energisnåla passivhus och installerat solceller på många av våra byggnader. Med dyrare elpriser 

ser vi nu ännu tydligare behovet av att ha energieffektiva byggnader. Kommunchefen har fått i 

uppdrag att ta fram åtgärder som kan göra skillnad redan vintern 2022/2023 men vi tror att vi 

kan bli ännu bättre på sikt. Ett uppdrag ges därför om att se över energieffektivisering i hela 

vårt fastighetsbestånd.   

• C, M och KD uppdrar åt Älmhultsbostäder AB att återkomma med förslag på hur man kan 

arbeta för att ytterligare öka tryggheten i sina bostadsområden.  

 

• C, M och KD vill att kommunens cykelplan revideras under 2023 i syfte att se över 

kostnader och prioriteringar för hela kommunen.  

 

• C, M och KD ger tekniska nämnden i uppdrag att se över möjligheten att energieffektivisera 

på alla kommunens byggnader via både aktiva energibesparingar och via långsiktiga 

investeringar.  
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Investeringar och infrastruktur  
Älmhults kommun växer. Vi blir fler invånare och det kräver ny infrastruktur och nya 

investeringar. I Nya Alliansen arbetar vi hårt för att tillväxten ska vara hållbar i alla perspektiv. 

Ekonomiskt har vi en utmaning i nuvarande investeringstakt då mycket har skett på kort tid. Vi 

ser dock att fortsatt tillväxt är nödvändig för att klara framtida utmaningar. Nu finns 10-

årsplaner för investeringar, exploatering och drift som gör att planeringen underlättas och 

besluten blir mer långsiktiga.  

För första gången finns nu också en sammanhållen plan för mark- och exploatering, lokaler, 

investeringar och digitalisering som vi kallar ”Samhällsbyggnadsplan”. Prioriteringarna blir nu 

enklare och tydligare att följa. 

Jämfört med många andra kommuner ligger vi före när det gäller investeringar i infrastruktur 

som behöver göras oavsett befolkningstillväxt eller ej. Framöver kommer det dock att krävas 

ännu hårdare prioriteringar för att vi inte ska lägga över en alltför stor låneskuld till framtida 

generationer. Vi har därför med hjälp av förvaltningen bantat investeringshoven med nära 200 

miljoner kronor i ett första steg.  

Fokus på utvecklingen i kommunen har varit och är fortsatt att möta ett stort behov av nya 

bostäder då många nya invånare vill flytta hit. Till det finns ett stort intresse för 

verksamhetsmark för exempelvis handel och kontor vilket är positivt för att skapa 

arbetstillfällen i kommunen. Befintlig industrimark finns redan idag tillgänglig för tyngre 

verksamheter. Vi ser också möjligheten att ta fram mer planlagd industrimark i strategiskt läge 

utmed väg 23 (Södra Froafälle) och färdigställa en del i större utsträckning än vi gjort tidigare.  

• C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas enligt förslaget. 

 

• C, M och KD föreslår att utbyggnation av del av Södra Froafälle 12:1 tidigareläggs för att 

tillgodose efterfrågan på färdigställd industrimark. Informationsskyltar ska sättas upp vid 

kommunens planlagda industrimark, både vid S Froafälle och på andra redan planlagda 

områden, för att förtydliga att mark finns tillgänglig.  

 

• C, M och KD föreslår att Mark- och exploateringsbudget fastställs enligt förslaget.  

 

• C, M och KD föreslår att Samhällsbyggnadsplan med underliggande planer; 

Lokalresursplan och Digitaliseringsplan, fastställs enligt förslaget.  

 

 Tabell: Sammandrag investeringsbudget 2023-2032. 

 

  

Typ av investeringar Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl Summa totalt

Belopp tkr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 År 2023-2032

Summa strategiska investeringar 178 130 91 030 139 500 80 500 98 000 2 000 0 0 0 0 589 160

Investeringar exploatering 88 000 22 500 59 640 64 725 15 000 7 030 15 000 0 0 0 271 895

(anläggningar, gata/park)

Teknisk nämnd investeringsram 54 360 48 800 48 600 54 600 47 050 41 250 40 850 47 815 43 315 41 515 468 155

Investeringsram övriga nämnder 14 750 10 000 11 200 7 300 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 85 250

Summa investeringar totalt 335 240 172 330 258 940 207 125 167 050 57 280 62 850 54 815 50 315 48 515 1 414 460
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Vatten och avlopp  
Stora investeringar har gjorts i vatten- och avloppsinfrastrukturen (VA-infrastrukturen). Många 

av delarna i VA-nätet är gamla och kräver investeringar och underhåll. Både för att klara daglig 

verksamhet och kommande tillväxt har därför bl.a. vårt gamla vattenverk i Älmhult renoverats 

och överföringsledningar till Delary har byggts.  

VA-taxan justerades inför 2022. Taxan har mötts av reaktioner som vi måste vara lyhörda inför. 

Nya Alliansen ser det inte som möjligt att ytterligare höja kostnaden för VA-abonnenterna i 

dagens läge. Brukningstaxan föreslås därför vara oförändrad till 2023. Vi vill också föreslå ett 

antal justeringar i taxemodellen för att möta några av de synpunkter som inkommit från bl.a. 

företagen. Samtidigt ger vi förvaltningen i uppdrag att se över några av de orimligheter som 

synliggjorts i den nya modellen. En tydlig åtgärd vi föreslår gäller att räkna om fasta avgiften 

för de mindre lagerlokaler med liten förbrukning som har fått orimligt höga grundavgifter. 

Högsta prioritet blir också att grundligt se över VA-verksamhetens kostnader under 2023 för att 

långsiktigt hitta en balans mellan intäkter och kostnader.  

Till kommande år behövs en renovering av reningsverket i Älmhult. En noggrann översyn och 

projektering behöver ske innan dess och själva byggnationerna föreslås därför skjutas fram till 

perioden 2025-2027. 

• C, M och KD föreslår att anläggningstaxan räknas upp med 33% enligt tekniska nämndens 

förslag men att brukningstaxan hålls oförändrad år 2023.  

 

• C, M och KD föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att grundligt se över 

driftskostnader inom VA-verksamheten samt ta fram en ny plan på hur underskottet ska 

åtgärdas.  

 

• C, M och KD föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och åtgärda de 

otydligheter för småföretagen som uppstått vid VA-taxans förändring. 

 

• C, M och KD föreslår att beräkning av avgifter för mindre lagerlokaler ska användas enligt 

exemplet i Envidans utredning (exempel från Kalmar kommun). Uppdraget redovisas i 

kommunstyrelsen med beskrivning hur taxan påverkas.  

 

• C, M och KD föreslår att se över möjligheten att lägga mer av kostnaden för va-taxan på 

rörlig förbrukning, mindre på fast avgift.  

 

• C, M och KD föreslår att renovera Älmhults reningsverk under år 2025-2027 enligt 

förvaltningens uppdaterade förslag. 
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

 

Stabil ekonomi uppnås via långsiktiga planer  
Enligt flera olika ekonomiska prognoser står vi inför lågkonjunktur, ökad inflation, höjda räntor 

och demografiska utmaningar i kommunerna. Det råder också osäkerhet i prognoserna från 

SKR som berör våra skatteintäkter. Sammantaget är det ekonomiska läget mycket svårbedömt. 

Som kommun har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska vår ekonomiska sårbarhet, inte 

minst genom att anta långsiktiga ekonomiska planer.  

Nya Alliansen ser det som viktigt att utveckla långsiktigheten och definiera finansiella mål på 

samma sätt som vi har långsiktiga mål för våra verksamheter inom utbildning och 

arbetsmarknad, samhällsbyggnad och välfärd. Inte minst för att vi i närtid ska kunna börja 

amortera på våra kommunala skulder. Vi föreslår därför ett antal finansiella strävansmål för att 

kunna stå starkare i en osäker ekonomisk omvärld.  

För att nämnderna ska kunna ha ännu bättre koll på sina årsbudgetar fördelas lönekompensation 

och PO för budgetåret ut i nämndernas budget i förväg. En förändring mot tidigare som ska 

göra uppföljning och jämförelse över tid och mellan åren enklare.  

• C, M och KD föreslår att kommunen strävar mot ett ekonomiskt resultatmål om 2 % av 

skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Detta ska uppnås 2025. 

 

• C, M och KD föreslår att kommunen strävar mot en självfinansieringsgrad av investeringar 

(exkl exploatering) om 100 %. Detta förväntas uppnås 2026.  

 

• C, M och KD föreslår att kommunen strävar mot att nettolåneskuld per invånare ska sjunka 

över tid från år 2026.  

 

• C, M och KD föreslår att kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska vara ökande 

över tid.  
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Nämndernas driftbudget  
Nämnderna driftbudgetramar med förändringar utifrån föreliggande budgetförslag för år 2023 

framgår i tabellen nedan.   

 

 
  

Nämndernas driftram 

(nettokostnad), tkr

Budget 2022 
(inkl lönrevision-

22 helårseffekt)

Lokal-

resurs-

plan 1)

Övrigt Löne-

revision 

2023,        
(9 mån)

Högre 

PO 
(42,75%)

Ram-

juste-

ring

Budgetram 

2023

Kommunfullmäktige -1 925 0 0 -1 925

Revisionen -819 0 0 -819

Valnämnden -500 480 2) 0 0 -20

Kommunstyrelsen -69 980 -810 3) -912 -1 435 -200 -73 337

Teknisk nämnd -94 968 500 -850 -1 700 -4 500 -101 518

Gemensam överförmyndarnämnd -2 279 0 0 0 -2 279

Miljö- och byggnämnd -12 624 420 3) -226 -362 0 -12 792

Kultur- och fritidsnämnd -43 078 -304 -478 -6 100 -49 960

Utbildningsnämnd -582 665 134 -7 755 -11 739 -18 000 -620 025

Socialnämnd -393 773 590 3) -5 147 -8 286 -5 000 -411 616

Gemensam nämnd familjerätt -1 265 0 0 -57 -1 322

Summa nämnder -1 203 876 634 680 -15 194 -24 000 -33 857 -1 275 613

1) För UN avser förändringen ett netto av tillskott för helårseffekt lokalkostnad nya Paradissskolan och minskning för avvecklade 

moduler Elmeskolan.

2)  Minskning medel för allmänna val 2022. Nästa val är till Europaparlamentet år 2024.

3) Tillskottet till KS med 810 tkr är ett netto av minskad ram med 200 tkr avseende bidrag till Leader Linné (återförs som långa pengar i

i kolumnen "Ramjusteringar") och ökad ram med 1.010 tkr som avser omföring av budgetmedel för tjänster nämndssekreterare som

centraliserats till kansliet på KLF; 0,7 tjänst från MBN 420 tkr och 1,0 tjänst från SN 590 tkr.
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

God ekonomisk hushållning 

Finansiella mål för 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.  

 

Angivna budgetförutsättningar i detta dokument innebär följande finansiella nyckeltal3 för 

budgetåret 2023 och planåren 2024-2025:  

 

 
 

Självfinansieringsgraden av investeringar beror både på investeringsnivån och resultatnivån. Ju 

lägre investeringsnivå och ju högre resultatnivå, desto högre självfinansieringsgrad. 

Utgångspunkten för investeringsnivån framgår i avsnittet nedan ”Investeringsplan”.  

• Resultatet ska uppgå till minst 0,9 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 

år 2023, 1,4 % år 2024 och 2,1 % år 2025. 

• Självfinansieringsgrad av investeringar (exklusive exploatering) ska vara minst 42,0 % 

år 2023, 77,9 % år 2024 och 66,4 % år 2024. 

• Nettolåneskulden tkr per invånare ska uppgå till max 83 tkr år 2023, 84 tkr år 2024 och 

86 tkr år 2025.  

• Soliditeten ska över tid öka med en nivå på 16,4 % inklusive pensionsåtagandet år 

2023. 

 

  

 
1 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 § 
2 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125 
3 Självfinansieringsgrad investeringar beräknas som investeringsnivån i förhållande till summan av 

avskrivningarna och årets resultat. Investeringar kopplade till exploatering (allmän platsmark) ingår inte då de ska 

finansiering av försäljningsinkomsten av exploateringen. Soliditeten beräknas som eget kapital minus 

ansvarsförbindelse pensioner i förhållande till de totala tillgångarna. Nettolåneskuld beräknas som låneskulder 

minus likvida medel. Per invånare beräknas delat med invånarantalet 31 december aktuellt år. 

 

 

Finansiella nyckeltal Strävansmål Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Resultatet i procent av skatteintäkter,

generella bidrag och utjämning, %
2 % år 2025 3,8% 0,9% 1,4% 2,1%

Självfinansieringsgrad investeringar (exkl

exploatering), %
100 % år 2026 56,5% 42,0% 77,9% 66,4%

Nettolåneskuld per invånare, tkr
Sjunkande trend

från år 2026
71 83 84 86

Soliditet inklusive pensionsåtagande, % Ökande över tid 17,2% 16,4% 16,8% 17,6%
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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. Nyckeltalet omfattar investeringar exklusive exploatering, det vill 

säga investeringar kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa investeringsutgifter 

finansieras inom exploateringsverksamheten genom försäljning av allmän platsmark. 

Kommunen kan ha samma nivå på sin låneram år 2023 som år 2022 som uppgår till 1.731 

miljoner kronor för att klara av finansieringen av nya investeringar.  

Nettolåneskuld per invånare visar den låneskuld som kommunen har i förhållande till antal 

invånare. Låneskulden minskas med likvida medel. Ju fler invånare det blir i kommunen, desto 

lägre nettolåneskuld per invånare, så länge det inte sker någon nyupplåning. 

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.  

 

Resultatutjämningsreserv – RUR  

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven4 ska fattas i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut. 

Älmhults kommun har avsatt 36,2 miljoner kronor i resultatutjämningsreserv år 2018.  

RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet 

ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i årsredovisningen. Två kriterier ska 

alltså vara uppfyllda för att få använda RUR:  

1) Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga det genomsnittliga 

utfallet för de senaste 10 åren, vilket utifrån förutsättningarna i augusti inträffar år 2023.  

2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett 

nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 

Klarar kommunen balanskravet, ska RUR inte användas.   

 
4 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. 
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Resultatmål och indikatorer  

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. Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till 

respektive styrelse eller nämnd.   
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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 bedöms sedan om det är uppfyllt, delvis 

uppfyllt eller ej uppfyllt.  

 

Resultatmål inom utbildning- och arbetsmarknadsprocessen  

 

 

Resultatmål inom välfärdsprocessen  

 

 
  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Andel elever som klarat nationella provet i 

årskurs 3.

Andel elever med godkända betyg i årskurs 6.

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år.

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.       

Andel godkända betyg i årskurs 9.

Andel elever behöriga till nationellt program 

på gymnasiet.

I Älmhults kommun ska alla barn i 

förskolan och grundskolan få sina val 

av skolor.

UN Andel barn som får sitt förstahandsval av 

förskola och skola oavsett om det gäller en 

kommunal eller fristående verksamhet.

Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av 

befolkningen.

Arbetslöshet 16–24 år, andel (%) av 

befolkningen.

Minskat antal hushåll med ekonomiskt 

bistånd.

Andel elever inom vuxenutbildningen som 

slutar efter fullföljd kurs.

UNAlla barn och elever i Älmhults 

kommun har en positiv 

kunskapsutveckling.

UNAlla elever i Älmhults kommun som 

slutar årskurs 9 är behöriga till 

gymnasiet.

I Älmhults kommun ökar andelen 

självförsörjande hushåll för varje år.

SN, UN

Utbildning och 

arbetsmarknads-

process                                                

Syftet är att varje 

invånare ska bli 

självförsörjande.

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS.

Brukarbedömning boende LSS.

Brukarbedömning personlig assistans.  

Brukarbedömning hemtjänst ÄO.   

Brukarbedömning SÄBO.

Brukarbedömning IFO.

Andel elever som uppger att de har en bra 

studiero (enkät).             

Minskat antal hushåll med ekonomiskt 

bistånd.

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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Resultatmål inom samhällsutvecklingsprocessen  

 

  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets 

ranking) 

Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, 

andel % 

Mätning av antalet deltagare i förenings-

sammankomster (via LOK). 

Antalet boklån per invånare. 

Polisens lokala trygghetsundersökning. 

I Älmhults kommun ökar 

befolkningen med 1% årligen. 

Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar.  

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN

SCB befolkningsstatistik.

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv 

undersökning.  

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI.

Antalet nystartade företag ska öka.

I Älmhults kommun ska du få ett 

tydligt och snabbt besked så att du 

kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 

KS, 

MBN, 

TN

Handläggningstid från när ansökan betraktas 

som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 

dagar.

Andel som tar kontakt med kommunens 

servicecenter och som får ett direkt svar på en 

enkel fråga (%).

Användning av e-tjänster ska öka.

I Älmhults kommun får du snabb och 

effektiv service dygnets alla timmar.

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN, 

GÖFN, 

GNF

Samhällsutvecklings-

process                     

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 är det enkelt och 

effektivt att få kontakt och hjälp när 

du vill starta företag eller utveckla ditt 

företag.

KS, 

MBN, 

TN
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Ekonomiska förutsättningar  

Befolkningsprognos  

Statisticons befolkningsprognos är ett stöd i verksamheternas planering och underlag för 

beräkning av skatteintäkterna. En ny befolkningsprognos har tagits fram i januari 2022. 

Statisticons prognos visar att under perioden 2022-2025 förväntas befolkningen öka med drygt 

900 invånare till 18.867. Det motsvarar en ökning med drygt 200 invånare per år, vilket 

motsvarar en ökning om 1,2 procent per år. Befolkningsprognosen beskrivs mer utförligt i 

Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1.  

    

Skatteprognos  

Skatteprognosen (skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag) i de ekonomiska 

förutsättningarna för år 2023 och planperioden, utgår ifrån 1,2 procents befolkningsökning. 

Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1 november 2022 är det som 

ligger till grund för skatteprognosen år 2023. Befolkningen i Älmhults kommun beräknas vara 

18.174 invånare per den 1 november 2022.  

 

Skattesatsen i budgetförutsättningarna är oförändrat 21,86 procent. Utgångspunkten är SKR:s 

skatteprognos från augusti 20225.  

 
Låneskuld  

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår i september 2022 till 1 460 miljoner kronor. 

Långivare är Kommuninvest. Genomsnittlig ränta hittills för år 2022 uppgår till 0,89 procent. 

Om räntan ökar med 1 procentenhet motsvarar det nästan 15 miljoner kronor för befintliga lån. 

I budgetförutsättningarna för år 2023 och planperioden är räntan beräknad till 1 procent.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om låneram år 2022 uppgår till 1 731 miljoner kronor. 

Omfattningen av nya lån beror på investeringsnivån och hur mycket som behöver lånas för att 

finansiera investeringarna, se mer nedan i avsnittet God ekonomisk hushållning. Budgetförut-

sättningarna utgår ifrån en investeringsnivå på 596 miljoner kronor för åren 2023-2025 exklu-

sive exploatering, ser mer i avsnittet nedan Investeringsbudget. Med planerad investeringsnivå 

(exkl exploatering) på 247 miljoner kronor år 2023 och given resultatnivå, finns det behov av 

att låna ytterligare cirka 175 miljoner kronor år 2023. Lånenivån för år 2023 uppgår därmed till 

en nivå understigande de 1 700 miljoner kronor som är beslutad för år 2022 och föreslås 

bibehållas även för år 2023. Vissa större investeringar har blivit framflyttade, exempelvis 

Linnéskolan, vilket gör att behovet av nya lån för att finansiera investeringarna också flyttas 

fram i tiden.  

 

Ett sätt att finansiera investeringar, om kommunen inte vill öka lånebördan ytterligare, är att 

sälja av tillgångar som inte bidrar till kommunnytta. Kommunen äger både bolag och 

fastigheter. Kommunen kan även arbeta strategiskt med exploateringsområden för att på sikt 

både gynna inflyttning till kommunen samt för att finansiera kommunens investeringar 

alternativt minska lånebördan.  

 

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s cirkulär nr 28, 2022-08-25. 
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2023 beräknas till 1,25 procent6 och den 

nivån har använts i budgetförutsättningarna. Den är förändrad med plus 0,25 procentenheter 

jämfört med internräntan år 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns 

egna upplåningskostnader.  

 

Pensions- och lönekostnader 

Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 främst av två skäl: 

 

• Höjda avgifter/premier7 i det nya pensionsavtalet som gäller från 1 januari 2023 

• Stor ökning i prisbasbeloppet år 2023. 

 

Ökningen av pensionskostnaden år 2023 innebär ett ökat PO-pålägg för år 2023. Preliminärt 

PO-pålägg för år 2023 bedömdes av SKR i april 2022 att höjas till 11,2 procent för pensions-

delen. Med oförändrade övriga arbetsgivaravgifter uppgår därmed det genomsnittliga 

föreslagna preliminära PO till 42,75 procent. Det är en höjning med 3,5 procentenheter jämfört 

med PO-pålägget för år 2022. Effekten av de ökade pensionskostnaderna och därmed ökat PO-

pålägg år 2023 har kalkylerats utifrån Skandias prognos i april 2022. Kompensation för ökat 

PO-pålägg har tillförts nämndernas ramar utifrån denna nivå. Nya prognoser visar på ännu 

högre kostnader för pensioner år 2023 och 2024 i och med ytterligare ökad inflation men det 

har inte tagits med i budgetförutsättningarna.   

 

Då pensionsfrågan och ökade kostnader för pensioner för kommunen är väsentlig så finns det 

behov av en översyn för att strategiskt minska framtida pensionskostnader. En del i detta är att 

använda de överskottsmedel som uppstått som avkastning från tidigare försäkrade pensioner. 

Medlen är inte garanterade, det vill säga de kan sjunka i värde och rekommenderas att användas 

så snart de uppstår. Överskottsmedlen kan endast användas till premiebetalning av tjänste-

pension, så kallad inlösen eller för löpande betalning av fakturor. Älmhults kommun har i 

dagsläget 25 miljoner kronor8 i överskottsmedel. Söderberg & Partners har utrett vilken 

hantering som ger den bästa resultateffekten på kort sikt, det vill säga redan år 2023 och 2024 

men också ur ett 3-10 års perspektiv för att minska framtida pensionskostnader. Rekom-

mendationen är att medlen används till inlösen redan år 2022 och avser de äldsta individerna i 

ansvarsförbindelsen. Löneskatten, som uppgår till cirka 6 miljoner kronor, finansieras av den 

löpande likviditeten och påverkar resultatet år 2022. 

 

I budgetförutsättningarna har medel avsatts för lönerevision för år 2023 och planperioden och 

uppgår till 2,5-3 procent årligen. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation 

för lönerevision med effekt 9 månader för år 2023 (nya avtal gäller från och med 1 april). 

Centralt finns kvar budgetmedel för strategiska satsningar som fördelas ut efter genomförd 

lönerevision. Budgetmedel för resterande 3 månader (det vill säga helårseffekten 2023) har inte 

tillförts nämndernas ramar 2024 utan finns kvar centralt på Finansen. Nämnderna har även 

tillförts budget för preliminär ökning av PO till 42,75 procent för den totala lönesumman. 

 

 

 
6 SKR cirkulär 22:05, 2022-02-10. 
7 Moderniseringen av pensionsavtalet med höjda avgifter/premier från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman 

upp till taket (7,5 inkomstbasbelopp) och från 30 procent till 31,5 procent för inkomster över taket innebär en 

kostnadsökning av den avgiftsbestämda pensionen.  
8 6,8 miljoner kronor avser KPA och 18,4 miljoner kronor avser Skandia. 
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Känslighetsanalys  

Nedan anges ett antal parametrar hur det påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. 

• 1 % resultatnivå    + 13 mnkr  

• 100 nya invånare    + 6 mnkr  

• 1 % befolkningsökning   + 11 mnkr  

• 1 kronas förändring i skattesats  +/- 46,9 mnkr  

• Ränteförändring med 1 %-enhet                     +/- 14,6 mnkr 

• 1 % löneökning inkl PO   + 10 mnkr i lönekostnad  

 

Driftsammandrag och resultat  

Nedan framgår kommunens driftsammandrag utifrån budgetförslaget, där det totala resultatet 

framgår. De ingående delarna beskrivs i följande avsnitt. Resultatnivån utgår ifrån att 2 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppnås år 2025. 

 

  

  

Driftbudget totalt, tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

1 300 876 1 359 529 1 417 679

Pensionsåtagande netto inkl intern intäkt PO-pensioner -21 000 -17 300 -17 400

Löneökningar 2023 (särskilda satsningar, helårseffekt etc) -5 212 -11 412 -11 412

Löneökningar 2024 -22 900 -30 500

Löneökningar 2025 0 -23 900

KS strategiska satsningar -1 300 -1 300 -1 300

Kompensation nya lokaler Linnéskolan Etapp 1 och 2, se Samhällsbyggnadsplan 0 -13 225 -13 795

Kompensation drift för Mark- och exploatering, se Samhälsbyggnadsplanen -1 121 -4 816 -5 594

KS 2021-08-17 §153 KS2021/118 Återställning av vägar Rally -150 0 0

Evenemangsstöd, enligt beslutad budget 2022 -500 -500 -500

Samordning stöd till anhörigvårdare, enl beslutad budget 2022 -200 -200 -200

Främjande av förslag/idéer från personalen, enl beslutad budget 2022 -25 -25 -25

Internränta (kostnad nämnderna) 24 073 23 829 23 829

Kommunchef uppdrag effektivseringar kommunövergripande 1) 5 000 5 000 5 000

Summa kommunövergripande nettokostnader -435 -42 849 -75 797

Nämndernas nettokostnadsramar -1 275 613 -1 284 693 -1 298 613

Verksamhetens resultat 24 828 31 987 43 269

Finansiella intäkter 3 992 4 038 4 039

Finansiella kostnader -16 700 -17 496 -17 920

Resultat 12 120 18 529 29 388

1) Kommunchefens uppdrag om effektiviseringar, ska ge effekt i nämndernas utfall som en positiv budgetavvikelse av vidtagna åtgärder. 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
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Investeringsbudget  

Nämndernas investeringsbudgetar ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med 

budgetbeslutet. I samband med detta ska också kommunfullmäktige besluta hur investeringarna 

ska finansieras och självfinansieringsgrad, se tidigare avsnitt om Låneskuld respektive God 

ekonomisk hushållning. 

 

Kommunens största investeringsvolymer i kronor de senaste och kommande åren avser lokaler 

för kommunens verksamheter. Investeringarna delas in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 

(ettårigt). Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, 

utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En 

strategisk investering har ett investeringsanslag som är beslutat av kommunfullmäktige som 

nämnden inte får prioritera inom. Ett investeringsanslag är oftast flerårigt och anslag som inte 

är upparbetat förs automatiskt över till kommande år. En investeringsram är en generell 

investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom. Ramen är 1-årig och när året är slut 

så förs den som grundregel inte över till nästa år. 

 

Underlag för investeringsbudgeten gällande strategiska investeringsprojekt utgår ifrån den 

koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer, se bilaga 1. I 

investeringsplanen ingår även den del av exploateringsprojekt som är investeringar (allmän 

platsmark gata/park etc). För större strategiska investeringar och exploatering krävs ytterligare 

beslut i kommunfullmäktige för de enskilda objekten innan start. 

 

I tabellen på nästa sida framgår investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2025 utifrån typ 

av investeringskategori för respektive nämnd. Samhällsbyggnadsplanen har en 

planeringshorisont fram till år 2032, se bilaga 1. Totalt uppgår investeringarna till 766 miljoner 

kronor för åren 2023-2025. Av dessa avser investeringar kopplat till exploateringar 170 

miljoner kronor och strategiska investeringarna uppgår till 409 miljoner kronor. Nedan 

kommenteras översiktligt de strategiska investeringarna och exploatering som även beskrivs 

mer ingående i Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1. 
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Tabell: Investeringsbudget år 2023-2025 fördelat per investeringskategori och nämnd9 

 

 

Investeringar lokaler och inventarier skolor 

De största projekten avser nytt högstadium Linnéskolan etapp 1 och 2 samt Förskola Vena. 

Linnéskolans investering har blivit försenad och är framflyttad drygt ett år. Övriga projekt 

avser Diö ishall och renovering kök i förskolor och skolor. Posten inventarier skolor är 

utbildningsnämndens investeringspost för inventarier till Paradisskolan och sedan till 

Linnéskolan, Haganässkolan och även Gemö skola.   

 

 
9 TN=Tekniska nämnd, KS=Kommunstyrelse, SN=Socialnämnd, UN=Utbildningsnämnd, MBN=Miljö- och 

byggnämnd, KFN=Kultur- och fritidsnämnd 

 

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan

Belopp tkr 2023 2024 2025

Strategiska investeringar (anslag) 

Strategiska investeringar lokaler TN 150 000 39 000 93 500

strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000

Strategiska investeringar infrastruktur TN 2 700 9 500 3 500

Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0

Strategiska investeringar VA TN 16 000 25 000 32 500

Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 0 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 4 430 2 530 0

Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 2 130 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 0

Summa strategiska investeringar 178 130 91 030 139 500

Investeringar exploatering KS 88 000 22 500 59 640

(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd

Ram gata/park TN 9 450 7 900 8 950

Ram fastigheter TN 26 600 22 000 18 000

Ram fordon TN 4 710 4 900 8 950

Ram infrastruktur TN 700 300 300

Ram inventarier och övrigt TN 2 100 2 900 1 600

Ram investeringar VA TN 10 800 10 800 10 800

Teknisk nämnd investeringsram 54 360 48 800 48 600

Investeringram (årlig) övriga nämnder 

Kommunstyrelse KS 2 400 2 100 2 200

Utbildningsnämnd  UN 3 000 3 000 3 000

Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000

Miljö- och byggnadsnämnd MBN 500 500 500

Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500

Investeringsram övriga nämnder 14 750 10 000 11 200

Summa investeringar totalt 335 240 172 330 258 940
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Investeringar infrastruktur 

Projekten är ett antal gång- och cykelvägar. 

 

Investeringar övriga 

Avser Paradisparken. 

 

Investeringar VA 

Avser två större projekt; ombyggnad reningsverk Älmhult som har flyttats fram två i 

genomförandet och överföringsledning för vattenförsörjning i Diö. 

 

Investering mark/fastighetsförvärv 

Budget för strategiskt markförvärv för projektets start till slut uppgår till 7,5 miljoner kronor. 

Medel är avsatt för inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den 

översiktliga planeringen. Kvarvarande medel år 2022 år 4 miljoner kronor. De medel som inte 

förbrukas år 2022 förs över till kommande år.  

 

Investering Digitalisering 

I Digitaliseringsplanen, som är en bilaga till Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår 

färdriktning och prioriteringar för digital utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–

2025. Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för 

digitaliseringsarbetet under de närmaste tre åren.  De beräknade investeringsutgifterna för de 

ingående projekten och aktiviteterna samlas i budget hos kommunstyrelsen, där IT- och 

digitaliseringsavdelningen ansvarar för planering, utförande och uppföljning. Budgeterade 

medel till förfogande för perioden år 2021–2024 är 8,2 miljoner kronor, varav 1,1 miljoner 

kronor hittills är förbrukat. Utöver dessa medel har socialnämnden egna investeringsmedel för 

digitalisering på 3 miljoner kronor år 2022 samt 4,6 miljoner kronor åren 2023-2024. 

 

Investeringar avseende Exploatering 

Inom mark- och exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja mellan omsättnings-

tillgångar och anläggningstillgångar. Den mark som ska försäljas inom ett exploaterings-

område, kvartersmarken, är en omsättningstillgång. Den mark som ska finnas kvar i 

kommunens ägo, allmän platsmark, är en anläggningstillgång och är alltså att betrakta som en 

investeringsutgift. Hit hör kommunala vägar, cykelvägar, torgmiljöer, parker och liknande ytor. 

Samtidigt ingår dessa i den totala exploateringsbudgeten. De investeringsutgifter som uppstår i 

samband med exploateringen hämtas igen genom kommunens försäljning av kvartersmark 

(mark för bostäder och verksamheter).  

 

I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, beskrivs mer ingående om de olika exploaterings-

projekten. Den del av exploateringsprojekten som är att betrakta som allmän platsmark, det vill 

säga en investering, uppgår enligt tabellen ovan till 170 miljoner kronor för åren 2023-2025. 

Med anledning av en förväntad ökad kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer 

kan investeringsutgiften bli högre och ska alltså ses som preliminära.  
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Investeringarnas effekt på driftkostnader 

En investering genererar en kapitalkostnad10 och eventuell övrig kostnad i form av exempelvis 

skötsel vilket ger upphov till en årlig driftkostnad inom kommunens verksamhet. 

Huvudprincipen är att varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader inom sin tilldelad 

driftbudgetram. För strategiska investeringar lokaler och investeringar inom exploaterings-

verksamheten finns medel avsatta centralt på finansen för att finansiera tillhörande nya 

driftkostnader. När investeringen sedan är färdigställd och angivna driftkostnader faller ut, 

kompenseras berörda nämnder för dessa kostnader. Investeringar inom VA-verksamhet är 

taxefinansierade och kapitalkostnader för dessa investeringar kompenseras inte via skattemedel. 

I tabellerna nedan framgår för vilka investeringsprojekt i ovan angivna budgetförutsättningar 

som det finns medel avsatta på finansen för att finansiera tillhörande driftkostnader.  

 
Tabell: Tillkommande driftkostnader för strategiska investeringar lokaler  
 

 

 

I budgetförutsättningarna utifrån tabellen ovan, finns det avsatta medel för tillkommande 

driftkostnader för strategiska investeringar lokaler avseende Paradisskolan och Linnékolans 

utbyggnad. Här har även år 2026 tagits med för att visa implikationen av Linneskolan etapp 2. 

Paradisskolan tas i drift höstterminen 2022 men det är år 2023 som det blir en helårseffekt med 

totalt 13 miljoner kronor. År 2024 tillkommer ytterligare 13 miljoner kronor avseende 

driftkostnader för Linnéskolan etapp 1 och ytterligare 4 miljoner kronor år 2026 för etapp 2. 

I budgetförutsättningarna finns det inte centralt några avsatta medel för kapitalkostnad gällande 

utbildningsnämndens investeringar i inventarier till skolor (se ovan avsnitt Investeringar 

lokaler och inventarier skolor). 
 

 
10 Investeringsutgiften speglar den totala likvidmässiga utbetalning som görs för anskaffning av en 

anläggningstillgång. Den årliga värdeminskningen, det vill säga årets kostnad är det som benämns avskrivning. 

Till detta kommer en internränta som en kostnad. Avskrivning och internränta benämns tillsammans som en 

kapitalkostnad.  

 

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR Drift TKR

2023 2024 2025 2026

Skola 7-9 Linné etapp 1 Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 3 100 3 100 3 100

Kapitaltjänstkostnad 8 125 8 125 8 125

Lokalvårdskostnad 2 000 2 570 2 570

Summa 0 13 225 13 795 13 795

Skola 7-9 Linné etapp 2 omb Mediakostnad, drift*, felavhjälpande

Kapitaltjänstkostnad 4 107

Lokalvårdskostnad

Summa 0 0 0 4 107

Skola F-6 Paradiset Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 2 960 2 960 2 960 2 960

Kapitaltjänstkostnad 8 265 8 265 8 265 8 265

Lokalvårdskostnad 2 081 2 081 2 081 2 081

Summa 13 306 13 306 13 306 13 306

SUMMA TOTALT Totalt per år 13 306 26 531 27 101 31 208
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Tabell: Tillkommande driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark 

 

 

Utifrån tabellen ovan, finns det i budgetförutsättningarna avsatta medel för tillkommande 

driftkostnader för investeringar för exploatering inom allmän platsmark, se mer om projekten i 

Investering och tillkommande drift allmän platsmark Drift TKR

exploatering 2022 2023 2024 2025

Vena etapp 1 Drift TKR 110 110

Kapitaltjänstkostnad  TKR 894 894

Summa 0 0 1 004 1 004

Hvita Korset Drift TKR 18 18

Kapitaltjänstkostnad  TKR 143 143

Summa 0 0 161 161

Blåsippan (exploateringsavtal) Drift TKR 20 20

Kapitaltjänstkostnad  TKR 163 163

Summa 0 0 183 183

V Bökhult etapp 2 Drift TKR 38 76 76 76

Kapitaltjänstkostnad  TKR 309 618 618 618

Summa 347 694 694 694

Vena IP Gata Drift TKR 5 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 39 78

Summa 0 0 44 88

Furulund etapp 1 Drift TKR 210 210

Kapitaltjänstkostnad  TKR 1 710 1 710

Summa 0 0 1 920 1 920

Furulund etapp 2 Drift TKR 80

Kapitaltjänstkostnad  TKR 653

Summa 0 0 0 734

Lärlingsvägen Drift TKR 13 13 13

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 104 104 104

Summa 0 117 117 117

Matargata Dihult Drift TKR 24 24 24

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 195 195 195

Summa 0 219 219 219

Nya Dihult Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Norra Froafälle Drift TKR 42 42

(Spettet 4) Kapitaltjänstkostnad  TKR 341 341

Summa 0 0 383 383

Södra Froafälle Drift TKR

(Froafälle 12:1) Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Köpmannen 2 Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Solvikskajen Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Kattesjön Drift TKR 5 10 10 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 41 81 81 81

Summa 46 91 91 91

Total summa 392 1 121 4 814 5 592
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Samhällsbyggnadsplanen, bilaga 1. Angivna exploateringsprojekt innebär drygt 1 miljon 

kronor i nya driftkostnader från år 2023. Viss del av den ökade kostnaden finns redan med i 

budgeten för år 2022. Nya exploateringsprojekt innebär ytterligare ökade driftkostnader år 2024 

med nästan 4 miljoner kronor och ytterligare knappt en miljon år 2025.  

 

Exploateringsbudget  

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 m.m. (se avsnitt ovan om Investeringar avseende 

exploatering). I Samhällsbyggnadsplanen, se bilaga 1, framgår mer ingående om aktuella 

exploateringsprojekt. Totalt ingår 24 exploateringsprojekt under planeringsperioden 2023-

2034.  

 

Exploateringsbudgeten ger en samlad bild av projektens inkomster och utgifter över tid. 

Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och exploateringsverk-

samheten. De totala utgifterna inkluderar posten för investering i allmän platsmark som uppgår 

till 272 miljoner kronor för åren 2023-2029, se mer i Samhällsbyggnadsplanen bilaga 1.  

 
Tabell: Totala inkomster och utgifter mark-och exploatering 2023-2034  

 

 
 

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 21 miljoner 

kronor.   

Tabellen ovan visar helheten för alla investeringsprojekt. Kommunfullmäktige ska besluta om 

en preliminär projektbudget för ett enskilt exploateringsprojekt efter antagen detaljplan. Efter 

genomförd upphandling av entreprenör etc och avtal är tecknat tas en uppdaterad projektkalkyl 

fram. Utifrån denna beslutar kommunfullmäktige om projektbudget och denna blir den slutliga 

exploateringsbudgeten för det enskilda projektet.  

 

  

Exploateringsplan                         

Skatte- & 

taxekollektivet/tkr

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Plan 

2028

Plan 

2029

Plan 

2030

Plan 

2031

Plan 

2032

Plan 

2033

Plan 

2034

Totalt 2023-

2034

Inkomster 50 060 137 445 79 750 69 610 94 300 60 210 37 000 41 450 31 175 19 875 12 375 10 375 643 625

Utgifter -161 195 -85 430 -142 040 -140 575 -37 200 -16 400 -37 000 0 -1 800 0 0 -750 -622 390

Netto -111 135 52 015 -62 290 -70 965 57 100 43 810 0 41 450 29 375 19 875 12 375 9 625 21 235
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Nämndernas driftramar  

Nedan framgår nämndernas ramar för budget år 2023 och planperioden utifrån givna 

förutsättningar i budgetförslaget. Nämnderna har i 2023 års ramar tillförts budgetkompensation 

för lönerevision och PO-pålägg, se mer i tidigare avsnitt Pensions- och lönekostnader.  

 

Tabell: Förutsättningar nämndernas ramar år 2023-2025  

 

 
 
 

Taxor och avgifter  

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige 

för beslut, se bilaga 2 och bilaga 3. 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. 

 

 

 

 

  

Nämndernas driftram (nettokostnad), 

tkr

Budget 2022 
(inkl lönrevision-

22 helårseffekt)

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunfullmäktige -1 925 -1 925 -1 925 -1 925

Revisionen -819 -819 -819 -819

Valnämnden -500 -20 -500 -20

Kommunstyrelsen -69 980 -73 337 -74 937 -76 337

Teknisk nämnd -94 968 -101 518 -103 518 -105 518

Gemensam överförmyndarnämnd -2 279 -2 279 -2 279 -2 279

Miljö- och byggnämnd -12 624 -12 792 -12 792 -12 792

Kultur- och fritidsnämnd -43 078 -49 960 -50 960 -51 960

Utbildningsnämnd -582 665 -620 025 -632 025 -642 025

Socialnämnd -393 773 -411 616 -403 616 -403 616

Gemensam nämnd familjerätt -1 265 -1 322 -1 322 -1 322

Summa nämnder -1 203 876 -1 275 613 -1 284 693 -1 298 613
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Resultatbudget  

 

 

 

 

Kassaflödesbudget  

 

  

 

 

 

     

  

RESULTATBUDGET, tkr Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Verksamhetens intäkter 304 831 330 374 296 873 296 873 296 873 296 873

Verksamhetens kostnader -1 354 165 -1 456 237 -1 433 431 -1 481 079 -1 526 172 -1 568 433

Avskrivningar -80 738 -79 893 -79 435 -91 842 -98 243 -102 850

Verksamhetens nettokostnader -1 130 072 -1 205 756 -1 215 993 -1 276 048 -1 327 542 -1 374 410

Skatteintäkter 900 124 983 040 960 790 1 023 818 1 064 077 1 118 657

Generella statsbidrag och utjämmning 265 603 278 744 270 574 277 058 295 452 299 022

Verksamhetens resultat 35 655 56 028 15 371 24 828 31 987 43 269

Finansiella intäkter 5 607 4 972 4 025 3 992 4 038 4 039

Finansiella kostnader -6 635 -13 120 -12 550 -16 700 -17 496 -17 920

Resultat efter finansiella poster 34 627 47 880 6 846 12 120 18 529 29 388

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 12 120 18 529 29 388

KASSAFLÖDESBUDGET, tkr Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Löpande verksamheten

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 12 120 18 529 29 388

Justering och övriga ej likviditetspåverkande

poster
83 106 79 889 82 695 89 204 98 746 103 228

Realisationsresultat försäljning, se nedan 0 0 0 0 0 0

Poster bokfört direkt mot eget kapital
-1 424 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring

rörelse-kapital 116 309 127 769 89 541 101 324 117 275 132 616

Förändring av rörelsekapitalet 5 009 0 42 700 88 000 22 500 59 640

Kassaflöde från den löpande

verksamheten 121 318 127 769 132 241 189 324 139 775 192 256

Investeringsverksamheten

Investering materiella anläggningstillgångar -289 021 -226 291 -340 198 -335 240 -172 330 -258 940

Försäljning materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0

Aktier och andelar -1 0 0 0 0 0

Ökning övriga  långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0

Minskning långfristiga fordringar -445 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -289 467 -226 291 -340 198 -335 240 -172 330 -258 940

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna långfristiga lån 200 000 100 000 100 000 175 000 50 000 50 000

Amortering långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från 200 000 100 000 100 000 175 000 50 000 50 000

Årets kassaflöde 31 851 1 478 -107 957 29 084 17 445 -16 684

Likvida medel vid årets början 157 626 189 477 190 955 81 520 110 604 128 049

Likvida medel vid årets slut 189 477 190 955 81 520 110 604 128 049 111 365
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               Budget år 2023 med plan år 2024-2025 

Balansbudget  

 

 
 

 

BALANSBUDGET, tkr Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Fastigheter och inventarier 1 956 866 2 103 264 2 217 629 2 461 027 2 535 114 2 691 204

Materiella anläggningstillgångar 1 956 866 2 103 264 2 217 629 2 461 027 2 535 114 2 691 204

Aktier och andelar 69 813 69 813 69 813 69 813 69 813 69 813

Långfristiga fordringar 13 891 13 891 13 891 13 891 13 891 13 891

Bidrag till infrastruktur 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680

Finansiella anläggningstillgångar 135 384 135 384 135 384 135 384 135 384 135 384

Summa anläggningstillgångar 2 092 250 2 238 648 2 353 013 2 596 411 2 670 498 2 826 588

Förråd 349 349 349 349 349 349

Exploateringsmark 34 206 34 206 -8 494 -96 494 -118 994 -178 634

Fordringar 177 038 177 038 177 038 218 072 218 072 218 072

Kassa och bank 189 477 190 955 81 520 110 604 128 049 111 365

Summa omsättningstillgångar 401 070 402 548 250 413 232 531 227 476 151 152

SUMMA TILLGÅNGAR 2 493 320 2 641 196 2 603 426 2 828 942 2 897 974 2 977 740

Ingående eget kapital 620 845 655 472 655 472 703 352 715 472 734 001

Årets resultat 34 627 47 880 6 846 12 120 18 529 29 388

Summa eget kapital 655 472 703 352 662 318 715 472 734 001 763 389

Avsättningar pensioner 14 588 14 584 17 848 15 210 15 713 16 091

Avsättning sluttäckning deponi 23 190 23 190 23 190 23 190 23 190 23 190

Summa avsättningar 37 778 37 774 41 038 38 400 38 903 39 281

Långfristiga skulder 1 443 422 1 543 422 1 543 422 1 718 422 1 768 422 1 818 422

Kortfristiga skulder 356 648 356 648 356 648 356 648 356 648 356 648

Summa skulder 1 800 070 1 900 070 1 900 070 2 075 070 2 125 070 2 175 070

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 2 493 320 2 641 196 2 603 426 2 828 942 2 897 974 2 977 740

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 256 997 248 115 248 115 250 569 248 128 240 299

Borgensförbindelser 632 109 631 433 631 842 631 433 631 433 631 433
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Bilaga 2. Nämndernas förslag till Taxor och avgifter 2023 
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Taxa/Kronor KF beslut 2022 

(kr) 
Förslag TAXA 
AVGIFT 2023 
(kr) 

Biblioteksverksamheten 
Fjärrlåneavgift (per beställning) 20 20 
Fjärrlånad artikel faktisk kostnad faktisk kostnad 
Förseningsavgift vuxenmedier, film, TV-spel, korttidslån, fjärrlån (per dag) 5 5 
Förseningsavgift övriga vuxenmedier, sagoväskor, språkpåsar (per vecka) 10 10 
Ersättningsavgift lånekort 20 20 
Ersättningsavgift tv-spel, film (per styck) 450 450 
Ersättningsavgift språkkurs (per styck) 350 350 
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, vuxen (per styck) 250 250 
Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, barn (per styck) 150 150 
Ersättningsvgift CD-skivor (per styck) 150 150 
Ersättningsavgift pocketböcker, tidskrifter (per styck) 50 50 
Ersättningsavgift sagoväskor, språkpåsar (per föremål) 50 50 
Ersättningsavgift särskilt kostsamma eller svårersättliga medier högre belopp högre belopp 
Expeditionsavgift, andra påminnelse 50 50 
Kulturskoleverksamheten 
Avgift ämneskurs (per termin) 700 700 
Avgift ämneskurs - 2a barnet (per termin) 525 525 
Avgift ämneskurs - 3e barnet (per termin) 350 350 
Instrumenthyra (per termin) 300 300 
Idrottsskolan 
Avgift Idrottsskolan (per säsong/läsår) 265 265 
Avgift enligt lotterilagen 
Registreringsavgift 330 330 
Övriga aktiviteter inom ramen för kultur- och fritidsverksamheterna 
Avgifter för att deltaga i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater, kulturcafé och sommarlovs-aktiviteter 
beslutas av respektive verksamhet. Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms 
vara rimligt annars får verksamheten bedöma vad som kan anses vara skälig avgift. 
Nettokostnaden måste rymmas inom verksamhetens befintliga budget. 

        Fortsättning nästa sida 
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Idrottshallar, gymnastiksalar, omklädningsrum (vid hyra av idrotts- och gy-sal ingår omkl-rum) , ishall 
Principer för- och beskrivning av prioriterad verksamhet gällande uthyrning av nedanstående lokaler: 
Kategori 1) Förening, godkänd i Älmhults kommun, som bedriver ungdomsverksamhet och är berättigad 

till aktivitetsstöd genom RF-SISU eller liknande. Denna kategori gäller också kommunens 
skolor och andra kommunala verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet utanför 
ordinarie skoltid 

Kategori 2) Övriga föreningar, godkända i Älmhults kommun. 
Kategori 3) Uthyrning till privat aktör 
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 1 65 80 
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 2 65 160 
Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 3 265 320 
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 1 0 80 
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 2 0 160 
Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 3 0 320 
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1 65 75 
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2 65 150 
Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3 265 300 
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 1 60 70 
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 2 60 140 
Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 3 265 280 
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1 60 70 
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2 60 140 
Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3 265 280 
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 1 60 70 
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 2 60 140 
Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 3 265 280 
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1 50 65 
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2 50 130 
Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3 185 260 
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1 50 65 
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2 50 130 
Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3 185 260 
Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 1 45 60 
Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 2 45 120 
Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 3 155 240 
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 1 45 60 
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 2 45 120 
Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 3 155 240 
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 1 45 60 
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 2 45 120 
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 3 155 240 
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 1 45 60 
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 2 45 120 
Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 3 155 240 
Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 1 45 60 
Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 2 45 120 

287



 Budget 2023  

 2022-10-11  3(10) 

 
Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 3 155 240 
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 1 45 40 
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 2 45 100 
Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 3 155 200 
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 1 40 50 
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 2 40 100 
Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 3 100 200 
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 1 130 140 
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 2 130 160 
Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 3 265 280 
Diö ishall - (per timme), kat 1 … Diö Hockey har eget hyravtal 435 450 
Diö ishall - (per timme), kat 2 435 450 
Diö ishall - (per timme), kat 3 435 450 
Övriga lokaler (uthyres enl samma principer och utifrån samma prioriterad verksamhet som idrottslokalerna) 

Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 1 545kr/dag 280 
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 2 545kr/dag 380 
Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 3 1630kr/dag 480 
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 1 545kr/dag 80 
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 2 545kr/dag 160 
Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 3 1630kr/dag 320 
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 1 380kr/dag 100 
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 2 380kr/dag 150 
Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 3 760kr/dag 250 
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 1 380kr/dag 100 
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 2 380kr/dag 150 
Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 3 650kr/dag 250 
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 1 110kr/dag 50 
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 2 110kr/dag 75 
Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 3 215kr/dag 100 
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 1 210kr/tillfälle 80 
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 2 210kr/tillfälle 160 
Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 3 425kr/tillfälle 320 
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 1 65kr/tillfälle 20 
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 2 65kr/tillfälle 40 
Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 3 165kr/tillfälle 80 
Övernattningskostnad 
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 1 20 25 
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 2 20 25 
Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 3 45 50 
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 1 20 25 
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 2 20 25 
Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 3 45 50 
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Haganäsbadet: Entré-, kort-, aktivitets- och föreningsavgifter, 
Entré -- Barn 0-2 år Gratis Gratis 
Entré -- Barn 3-17 år 30 30 
Entré -- Vuxen 80 80 
Årskort vuxen 1700 1700 
Sommarsimskola (3 veckor, med undervisning varje dag/barn) 400 400 
Babysim (8 tillfällen) 1200 1200 
Vattengympa (10 tillfällen) 1200 1200 
Vuxenkort/tagg - 1 månads 450 450 
Vuxenkort/tagg - 6 månads 1100 1100 
Vuxenkort/tagg - 12 månads (Årskort) 1700 1700 
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 1 månads 250 250 
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 6 månads 600 600 
Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 12 månads (Årskort) - - 
Barnkort/tagg 3-17 år - 1 månads 200 200 
Barnkort/tagg 3-17 år - 6 månads 600 600 
Barnkort/tagg 3-17 år - 12 månads (Årskort) 1200 1200 
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - enkelbad 200 200 
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 1 månads 600 600 
Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 6 månads 2050 2050 

Taggavgift - (tillkommer vid första köpet och vid förlorad tagg) 100 100 
Förening med simträning - stora bassängen, 1 bana (per timme) 40 50 
Förening med simträning - stora bassängen, hela (per timme) 120 200 
Förening med simträning - Multibassängen (per timme) 150 180 
 
Rehabträning: genom förening/organisation - Multibassängen (per timme) 80kr/h/deltagare 500 
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

 
Utbildningsnämnden 
Taxa/Kronor KF beslut 2022 

(kr) 
Förslag TAXA 
AVGIFT 2023 
(kr) 

Förskola Maxtaxa Maxtaxa 
Fritidshem Maxtaxa Maxtaxa 
Hyra trä- och metallslöjds-, textilslöjds- och hemkunskapssa Förening 399 

/privat 683 
Förening 399 
/privat 683 

Klassrum Förening 116/ 
privat 226 

Förening 116/ 
privat 226 

Speciallärare kr/h 386 386 
Specialpedagog kr/h 354 354 
Lärare kr/h 310 310 
Modersmål kr/h 266 266 
Bibliotek kr/h 292 292 
Slöjdsal per termin kr 

14 370 14370 

   

 
` 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa/Kronor KF beslut 2022 
(kr) 

Förslag TAXA 
AVGIFT 2023 
(kr) 

Planavgift 1445 1445 
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Tekniska nämnden 
 
Taxa/Kronor 

KF beslut 2022 
(kr) 

Förslag TAXA 
AVGIFT 2023 
(kr) 

Matabonnemang SÄBO (dygn) 146 155 
Matadistribution hemtjänsten (lunch) 80 85 
Lunch Nicklagården (restaurang stängd pga Covid-19) 80 85 
   
Tillsyn LSO (grund) 967 996 
Tillsyn LBE (grund) 967 996 
Sotning (grund)- Utförs av entreprenör 520  
Brandskyddskontroll - Utförs av entreprenör 956  
   
Fast saluplats, högst 12m2 (kalender år) 2 500 2 500 
Fast saluplats, 12-40m2 (kalenderår) 5000 5000 
Tillfällig saluplats, högst 12m2 (per dag) 150 150 
Tillfällig saluplats, högst 12-40m2 (per dag) 300 300 
Matvagn helår (kalenderår) 18000 18000 
Matvagn sommarsäsong 1 apr-30 sep (per månad) 2000 2000 
Matvagn vintersäsong, 1 okt-31mar (per månad) 1 300 1300 
Matvagn enskild dag 500 500 
Saluplatsmarknadsdagar, lösplats 9m2 300 300 
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 220v 50 50 
Saluplatsmarknadsdagar, avgift/dag el 380v 75 75 
Saluplats julgransförsäljning/säsong 400 400 
Uteservering 1 apr-30 sep (säsong/m2) 80 80 
Uteservering - upplag 1 okt-31 mars, (säsong/m3) 50 50 
Plats för tillfällig reklam (vecka/plats) 100 100 
Plats för fast reklam (m2 reklamyta/år) 450 450 
Förening registrerad i Älmhults kommun, utan avgift 0 0 
Plats för cirkus, tivoli, marknad (per dag): 
Älmhult 500 500 
Övriga orter 300 300 
Festivaltaxa 
Street food samt saluplats upp till 3 m (per dag)  500 
Street food samt saluplats mellan 3 och 7 m (per dag)  1 000 
Street food extra löpmeter (per dag)  100 
Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm.  850 
Markyta utan försäljning, tex informationsplatser, reklam  250 
Elanslutning Street food  200 
Elanslutning Saluplats samt Tivoli, hoppborg, lekutrustning mm.  100 
   
Sanktionsavgifter för brister i TA-planer Bilaga E*  
* Handbok arbete på väg, Bilaga E (KF beslut §75/2021)   
Handläggning av TA-planer och schakttillstånd. 0 1500 
   
Taxa/avgift för felparkering (överskriden P-tid) 400 400 
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse P-förbud) 600 600 
Taxa/avgift för felparkering (överträdelse handikap-P) 800 800 
Laddstolpe pris per kWh  3,25 
Hyra icke publik laddplats per månad  320 
Summa intäktsbortfall   
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Socialnämnden 
Taxa/Kronor KF beslut 2022 

(kr) 
Förslag TAXA 
AVGIFT 2023 (kr) 

Omsorgsavgift hemtjänst per timme 340 350 
Trygghetslarm per månad 241 247 
Trygghetslarm installation engångskostnad 340 350 
Hemsjukvårdsavgift per månad 340 350 

Rehabavgift per månad 340 350 

Omsorgsavgift korttidsboende per dygn 241 247 

Omsorgsavgift växelvård per månad Maxtaxa enligt 
Sol kap 8 § 5 

 

Omsorgsavgift vård och omsorgsboende per månad Maxtaxa enligt 
Sol kap 8 § 6 

 

Hyra av Hjälpmedel per månad 71 73 

Bostadsanpassningsintyg 520 535 
Serviceavgift Vård o Omsorgsboenden konsumentverketsrefvärde för förbrukningsvaror kommer 
i dec  
Hämtning hjälpmedel 200 206 
Bårhus transport Faktiskkostnad  
Hyror uthyrning i andra hand (LSS boende mfl) Faktiskkostnad  
Vattenförbrukning om separat mätning sker Faktiskkostnad  
El förbrukning (schablon om ej mätare finns ) Faktiskkostnad  
Hyror Vård o Omsorgsboende Höjs enligt ÄBO:s 

höjning  
Korttidsplats OF SOL och LSS beslut 241 247 
Kost OF Frukost över 19 år 20 21 
Kost OF Fika över 19 år 10 11 
Kost OF Lunch/middag över 19 år 58 60 
Kost OF Kvällsmat över 19 år 32 33 
Kost OF Heldygn över 19 år 120 124 
Kost OF Frukost under 19 år 15 16 
Kost OF Mellanmål/fika under 19 år 11 12 
Kost OF Lunch/ middag under 19 år 30 33 
Kost OF Kvällsmat under 19 år 19 20 
Kost OF Heldygn under 19 år 75 77 
Kost som köps av annan leverentör Faktiskkostnad Faktiskkostnad 
Färdtjänst taxa 
Förbeställda resor före kl 16.30 15 % av 

taxmeter 
kostnad, lägst 
45 kr 

15 % av taxmeter 
kostnad, lägst 45 
kr 

Resor beställda samma dag 25 % av 
taxmeter 
kostnad, lägst 
55 kr 

15 % av taxmeter 
kostnad, lägst 55 
kr 

Maxtaxa per resa FÖRBESTÄLLD före kl 16:30 200 200 
Maxtaxa per resa beställd samma dag  250 
Resa nattetid 30 % av taxmeter 

kostnad 
30 % av taxmeter 
kostnad 

292



 Budget 2023  

 2022-10-11  8(10) 

 
Under 20 år 11 % av taxmeter 

kostnad 
11 % av taxmeter 
kostnad 

Arbetsresor 
Periodskostnad för resande över 20 år:   
1 zon 660 670 
2 zoner 710 740 
3 zoner 840 880 
4 zoner 960 1000 
5 zoner 1060 1080 
6 zoner 1180 1180 
7 zoner 1280 1280 
8 zoner eller fler  1360 
Periodskostnad för resande 7-19 år:   
1 zon 330 335 
2 zoner 335 370 
3 zoner 420 440 
4 zoner 480 500 
5 zoner 530 540 
6 zoner 590 590 
7 zoner 640 640 
8 zoner eller fler  680 
Stagvarande serveringstillstånd 
Nytt tillstånd för servering till allmänheten 7500 7500 

Nytt tillstånd för servering till allmänheten till konkursbo   
efter konkurs 2500 2500 

Nytt tillstånd med anledning av ändrad företagsform* 3000 3000 

Cateringtillstånd 4000 4000 

Cateringtillstånd till den som redan har serverinstillstånd i kommunen 3000 3000 

Provsmaktillstånd (Egna produkter) Pausservering 4000 4000 

Utvidgat / utökat tillstånd till allmänheten (Serveringstid, lokal, dryck) 3000 3000 

Nytt tillstånd för servering till slutet sällskap 5000 5000 

Förändring av tillstånd för servering till slutet sällskap 1000 1000 

Gemensamserveringsyta 2500 2500 

*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** 5000 5000 

Servering till allmänheten för samhällsföreningar och liknande  500 

Provsmaktillstånd** 2500 2500 

Servering till slutet sällskap*** 1000 1000 

Tillfälligt utökad serveringstid 1000 1000 

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 500 500 

Tolkkostnad (i samband med kunskapsprov) 1000 1000 

Försenad restaurangrapport 500 500 

293



 Budget 2023  

 2022-10-11  9(10) 

 
Tillsynsavgifter serveringstillstånd 
Årsomsättning:   
0 – 100 000 kronor 0 0 
100 001 – 200 000 kronor 1300 1300 
2000 001 – 400 000 kronor 2700 2700 
400 001 – 650 000 kronor 4200 4200 
650 001 – 1 000 000 kronor 5700 5700 
1 000 001 – 1 800 000 kronor 8000 8000 
1 800 001 – 2 500 000 kronor 9000 9000 
2 500 001 kronor - 10000 10000 
Tilläggsavgift för restaurang som har cateringtillstånd 
0 - 3 antal godkännande för avgiftsåret 0 0 
4 - 15 antal godkännade för avgiftsåret 500 500 
16 - antal godkännade för avgiftsåret 1000 1000 
Fast avgift tillsynsavgift 
Stadigvarande tillstånd 1000 1000 
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Miljö- och byggnämnden 
Taxa/Kronor Förslag TAXA 2023 (kr) - 

indexuppräknas * utifrån 
2022 års nivå 

2022 års nivå 
(kr) 

Timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet: 1)   
`-årlig offentlig kontroll Indexuppräknas 1 455 
`-uppföljande kontroll och utredning av klagomål Indexuppräknas 1 340 
Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område 2) Indexuppräknas 1 032 
Timaxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 3) 4) 

Indexuppräknas 1 032 

Timtaxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 3) Indexuppräknas 1 032 
Timtaxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 3) Indexuppräknas 1 032 
Miljö- och byggnämndens timtaxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen 5) 

Indexuppräknas 1 094 

Timtaxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet: 6)  1 294 
`-kontorsarbete Indexuppräknas 1 074 
`-mättekniskt fältarbete Indexuppräknas 1 274 
   

 
*Taxorna indexeras efter SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som fastställs för år 2023 i 
slutet av år 2022. 

 
1) Hur den fasta årliga avgiften för en verksamhet tas fram framgår av Styrdokument "Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet" och bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter 
för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS) 

2) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken 
område" och är framräknad genom att avgiften per timme (se tabellen ovan) har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. 

3) I taxan anges att gällande timavgift i denna taxa för år 2023 är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken område. 

4) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare". 

5) Avgiften för en enskild ärendetyp framgår av Styrdokument "Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet 
enligt plan- och bygglagen" och är framräknad genom att avgiften per timme (se tabellen ovan) har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. 
6) 2022 års taxa omfattar bara vissa delar av den taxa som föreslås gälla från 2023. Den generella avgiften på 
1294 kr gäller år 2022 och ersätt av de två andra år 2023. 
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Bilaga 3. SSAM:s förslag till Taxor och avgifter 2023 
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Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-05-13 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 34 Dnr 2022-00060 

Beslut om maxtaxa för insamling av returpapper i 
underjordsbehållare 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna

förslaget gällande tillägg underjordsbehållare för maxtaxa

returpapper 2022 och 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö

och Älmhults kommun.

2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå

kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslaget för

tillägg underjordsbehållare till maxtaxan för returpapper enligt

nedan.

3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB föreslår att

taxeförslaget börjar gälla f r om 2022-07-01 i Växjö kommun. I

Lessebo, Älmhult, Markaryd och Tingsryds kommuner förslås

taxeförslaget börja gälla f r om 2022-10-01.

Bakgrund 
I renhållningstaxan för 2022 och 2023 som antas av respektive kommuns 

kommunfullmäktige, finns kapitlet som avser maxtaxa i auktorisationssystemet 

för hämtning av returpapper. Maxtaxan reglerar enbart hämtning av kärl. Det 

har under april 2022 inkommit ny information om att det även förekommer 

underjordsbehållare och moloker som insamlingssystem för returpapper. Den 

typen av behållare kräver andra hämtningsfordon vid tömning, än vid hantering 

av kärl. Därför föreligger ett behov av att maxtaxan kompletteras med ett tillägg 

för underjordsbehållare, som möjliggör för anslutna leverantörer att kunna 

lämna affärsmässiga priser för den typen av tjänst.  

Förslag på tillägg maxtaxa returpapper 2022 och 2023.  
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 1800 kr per 

underjordsbehållare (oavsett typ) 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 93 600 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. 
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Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-05-13 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

     
 
Beslutet skickas till 
För Åtgärd 
Tingsryds kommun 
Markaryds kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
 
För kännedom 
Jessica Cedervall, VD 
My Olsenius, Redovisningscontroller 
Louise Stamblock, Avdelningschef insamling och transport      
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-09-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 49 Dnr 2022-00089  
 

Beslut om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 

förslaget gällande maxtaxa för insamling av bygg- och rivningsavfall som 

uppstått i icke yrkesmässig hantering 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 

Växjö och Älmhults kommun. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta 

förslaget till maxtaxan för bygg- och rivningsavfall enligt nedan.         
 
Bakgrund 
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts i lagstiftningen av det EU-rättsliga 

begreppet ”kommunalt avfall”. I samband med det beslutet hamnar bygg- 

och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet under kommunalt 

ansvar från och med 1 januari 2023. Detta innebär att kommunens 

renhållningsfunktion ska erbjuda fastighetsnära insamling av bygg- och 

rivningsavfall, samt ta emot bygg- och rivningsavfall på ÅVC.  

 

SSAM kommer att möjliggöra för privata avfallsaktörer att bli auktoriserade 

för att samla in bygg- och rivningsavfall som uppstått från icke yrkesmässig 

verksamhet. Auktoriserade företag kommer bestämma prissättning och 

konkurrera sinsemellan så länge de uppfyller SSAM:s krav på tjänsten, t ex 

att erbjuda insamling i alla fem kommuner, drivmedel och miljökrav på 

fordon, lämna statistik mm, samt att inte överstiga maxtaxa. SSAM kommer 

inte utföra insamlingen i egen regi i någon kommun.  

 

Under november månad 2022 kommer SSAM annonsera om möjligheten att 

bli auktoriserad.  

 

Förslag på maxtaxa för bygg -och rivningsavfall returpapper 2023.  

SSAM har i dialog med entreprenörer på marknaden utarbetat en maxtaxa, 

baserad på typ av tjänst, avfallsslag, storlek på behållare mm. 

Entreprenörerna har sedan haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kostnaderna är baserade på medianvärden från underlag som 

entreprenörerna lämnat och justerade upp med 20% på transporter samt 10% 

på övriga kostnader för att ta höjd för förväntade närliggande prisökningar. 

Undantaget är kostnaderna för behandling som är baserade på SSAM:s 

kostnader.  

 

Kostnaden för respektive tjänst framgår av bilaga 1. 2  
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Beslutet skickas till  

För åtgärd 

Tingsryds kommun  

Markaryds kommun  

Lessebo kommun  

Växjö kommun  

Älmhults kommun  

 

För kännedom  

Jessica Cedervall, VD  

My Olsenius, Redovisningscontroller      
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Bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet 
Kostnad för hämtning och behandling av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej 
yrkesmässig verksamhet får maximalt uppgå till belopp enligt nedan tabell. 

Transport: uppställning och 
hemtagning 

Pris/tillfälle 

Container             3 900 kr  

Kärl 190-660 liter             1 700 kr  

  

Hyra per dygn Pris 

Container              120 kr  

Kärl 190-660 liter                   30 kr  

  

Transportavgift kranbil  Pris/timme  

Kranbil, transport och eventuell 
lastning hos kund             1 800 kr  

Kranbil, hämtning av storsäck             1 800 kr  

  

Storlek storsäck *  Pris/styck  

Storsäck 500 liter                 140 kr  

Storsäck 1 000 liter                 220 kr  

*Avgift för utkörning kan tillkomma 
om kunden inte hämtar sin säck  

  

Behandlingsavgifter för olika 
material  Pris/ton  

Asbest             1 400 kr  

Gips             1 800 kr  

Glas             1 300 kr  

Isolering             1 400 kr  

Metall                    -   kr  

Mineral - enbart betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten                 600 kr  
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Osorterad fraktion, inklusive 
eftersortering             3 000 kr  

Plast             1 800 kr  

Tryckimpregnerat trä             2 300 kr  

Träavfall, ej tryckimpregnerat trä                 700 kr  

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig verksamhet får endast 
utföras av utförare som godkänts inom Södra Smålands avfall och miljö AB:s 
auktorisationssystem för bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet. Hämtningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar bygg- och rivningsavfall som uppkommit i ej yrkesmässig 
verksamhet fakturerar fastighetsägaren enligt pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  
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Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-04-08 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (3) 

 

§ 22 Dnr 2022-00003  
 

Beslut av renhållningstaxa 2023 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 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 2023 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 2023 
Höjda grund- och hämtningsavgifter  
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till 
bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”. 
 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt 
nedan:  
Kommun FNI-taxa 2022 (2 st 370 l 

kärl 26 + 13 tömningar per 

år) 

FNI-taxa 2023 (2 st 370 l 

kärl 26 + 13 tömningar per 

år) 
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Älmhult 2874 2969 

Markaryd 2873 2944 

Lessebo 2862 3010 

Växjö 2700 2836 

Tingsryd 2804 2906 

 
 
Slamavskiljare 
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 
enligt följande: 

 
Samtliga priser anges inklusive moms. 
 
Övriga förändringar i taxeförslaget: 
* Avgift för leverans och montage av lock-i-lock på fyrfackskärl. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tingsryds kommun 
Markaryds kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
 
För kännedom 
Jessica Cedervall, VD 
My Olsenius, Redovisningscontroller 
Louise Stamblock, Chef för insamling och transport 
 
Beslutsunderlag 
- Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025 
- Förslag till renhållningstaxa år 2023 för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, 
Växjö och Älmhults kommuner 
- Hämtningsavgifter för Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och 
Älmhults kommuner 
2023 Bilaga A-D 

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo Växjö

Taxa obligatorisk tömning 2022 1 100       1 100       1 100       1 100       740           

Taxa obligatorisk tömning 2023 1 145       1 145       1 145       1 145       750           

Taxa budad tömning 2022 2 170       2 170       2 170       2 170       1 240       

Taxa budad tömning 2023 2 270       2 270       2 270       2 270       1 250       

304



 

 

 

Renhållningstaxa  

Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-
2025 
 

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 2023 – 2025. 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 2023 ser 
vi ett behov för höjning av renhållningstaxan med enligt tabell 1 nedan. Vi föreslår därmed att 
justera taxan för 2023 och indikerar enligt nedan för 2024 och 2025. Priset för 2024 fastställs 
under 2023. Prisindikation för år 2024 och 2025 ligger med höjning inom intervallet 2-3 procent.  
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Tabell 1. Höjning av villataxan för fyrfack 2023 

 
 

3. Prisstruktur  
Renhållningstaxan består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Villataxa 2022 Villataxa 2023 Höjning kr/år Höjning kr/månad
Växjö 2 700                             2 836                             136                                 11                                                  
Älmhult 2 874                             2 969                             95                                   8                                                    
Tingsryd 2 804                             2 906                             102                                 8                                                    
Markaryd 2 873                             2 944                             71                                   6                                                    
Lessebo 2 862                             3 010                             148                                 12                                                  

Grundavgift – 
fast avgift 

Hämtningsavgift – 
påverkbar avgift 

+ 
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FIG 1. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) i Växjö och i andra jämförbara kommuner. 

 

 

FIG 2. Jämförelse av kostnaden för fyrfack (kr/år) 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 Transportkostnader 

 Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och matavfall till 
behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter T08SÅ14. Inför 2023 
beräknas index stiga med 9,2%. 
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4.2 Tömningskostnad 

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s Avfallsindex A12:1MD vars 
huvudsakliga komponenter är bränsle- och personalkostnader. Inför 2023 beräknas index stiga 
med ca 4%. 
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4.3 Kostnad förbränning  

Årligen regleras ersättningen till förbränningsanläggningarna via SCB:s Avfallsindex A11:F vars 
huvudsakliga komponenter är personal, energi, reparation och underhåll. Inför 2023 beräknas index 
stiga med 7,2%. 

 

 

 

4.4 Kostnad utsläppsrätter 

Ytterligare en faktor som påverkar kostnaden för förbränning är kostnaden för utsläppsrätter. 
Kostnaden har sedan inledningen av 2021 stigit från 30 Euro/ton CO2e till uppåt 100 Euro/ton CO2e i 
slutet av 2021. Nivån har därefter sjunkit något, men är fortsatt hög. Detta påverkar priset 
påförbränning i samband med nya upphandlingar av förbränningskapacitet. 
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6. Kunddialog 

Under 2022 har vi hittills genomfört dialogmöte med Villaägarnas förbund samt Fastighetsägarna. 

Under 2023 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  

Vi kommer även att genomföra följande:  
• Underlag för beslut lämnas till Tekniska nämnden eller motsvarande (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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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2023 
Gäller from 2023-01-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 130 kr per ton. 
 

1. HUSHÅLLSSOPOR  
 
A Grundavgift / kr  
 
 Byggnad med tre eller fler lägenheter  685 per lägenhet 

 
 Byggnad med upp till två lägenheter  980 per byggnad

  
 Byggnad med verksamhet/industri  1070 per byggnad 
 
 Fritidshus   985 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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 2(12) 
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 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26 
tömningar per år 3733 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 2969 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 
tömningar per år * 2653 

Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1310 

Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 4914 

Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 5115 

Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar* 1848 

Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar  1961 

Fritidshus - Extra 190 liters kärl kärl 10 tömningar 
(kräver fyrfacksabonnemang) 645 

Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 2232 
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 3(12) 
Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 2660 

I total taxa ovan ingår grundavgift 
 

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och 
hälsoskyddskontoret i Älmhults kommun. 

 
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl 
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl. 
 
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 8 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. Vid 
särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning inom 15 
m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, längre 
dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver avgift för 
dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal 
årshämtningar. 
 
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom 
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.  

 
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad 
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande: 
 
Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde 
vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden 
januari-april samt oktober till december, totalt 10 
tömningar 628 

 
 
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 
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 4(12) 
Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per 
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang 
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 
 

För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 kr 
per tillfälle. 

 
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. 
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 5(12) 
För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera 
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger 
kostnaden för tömning en gång per vecka. 

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

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

 

-För utkörning 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  600 kr 
30 kbm container  700 kr  
 
 

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

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

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

Grundavgifter tillkommer. 

 

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

per tömning 

Matavfall max 500 l 48 

Matavfall max 1000 l 89 

Restavfall max 300 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 kr 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. 
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Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus 
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 
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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  Extra tömning 
3 m3 1255 enligt gällande taxa  
6 m3 1510 enligt gällande taxa  
8 m3  1680 enligt gällande taxa  
10 m3 1850 enligt gällande taxa  

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

Utsättning + 
hemtagning* 

300 kr/kärl 

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

25 kr/kärl 

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

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

 

 
5. SLAMAVSKILJARE 

 
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   1145 kr  
Volym 3-4 m3  1880 kr   
Volym 4-6 m3  2310 kr 
Volym upp till 12 m3  3460 kr 
 
Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad 
den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har 
behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 
st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning 
löpande ska utföras. 
 
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad 
tömning. 
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För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr 
per tömning. 
 
Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens 
volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  2270 kr 
Volym 3-4 m3  2830 kr 
Volym 4-6 m3  3260 kr 
Volym upp till 12 m3  4400 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 kr per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025 kr 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 kr 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 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd 
volym. 
 
Fosforfiltermaterial  
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt 
följande:  
 
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg   1650 kr 
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg   2350 kr  
 
Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 
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Tömning av fettavskiljare 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift 
per avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
Volym upp till 3 m3  2940 kr 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång 
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. 
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För 
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1020 kr 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. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

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

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

 
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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Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Drag-
avstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning

Hämtnings
avgift inkl moms

Latrin
Latrintömning Varannan vecka, 
sommar Latrinkärl 45 liter 40 0-5 m ÄLFLAT10 Behållare och år 3 944 kr

Latrin
Latrintömning Varje vecka, 
sommar Latrinkärl 45 liter 40 0-5 m ÄLFLAT20 Behållare och år 7 888 kr

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka, 
sommar Latrinkärl 45 liter 40 0-5 m ÄLFLAT5 Behållare och år 1 972 kr

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka 
Latrinkärl 45 liter 40 0-5 m ÄLHLAT13 Behållare och år 5 127 kr

Latrin
Latrintömning Varannan vecka 
Latrinkärl 45 liter 40 0-5 m ÄLHLAT26 Behållare och år 10 254 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, 
sommar Kärl 660 liter 600 0-5 m ÄLF600K10A Behållare och år Övergångstaxa 1 211 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, 
sommar Kärl 660 liter 600 0-5 m ÄLF600K20A Behållare och år Övergångstaxa 2 204 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, 
sommar Kärl 370 liter 370 0-5 m ÄLF370K10A Behållare och år Övergångstaxa 814 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, 
sommar Kärl 370 liter 370 0-5 m ÄLF370K20A Behållare och år Övergångstaxa 1 503 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 639 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 1 190 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 5 822 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 1 896 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 2 955 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 2 955 kr

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

Övergångstaxa, utgående 
taxa nytecknas ej 2 955 kr

Älmhult Bilaga A: Övergångstaxor samt latrin- och Budningsavgifter from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Drag-
avstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning

Hämtnings
avgift inkl moms

Matavfall A-område
Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 
liter 240 0-5 m ÄLHNM240K104A Behållare och år Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej 5 822 kr

Matavfall A-område
Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 
liter 240 6-20 m ÄLHNM240K104B Behållare och år Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej 5 822 kr

Matavfall A och B-område
Org.avfall Varannan vecka Kärl 
240 liter 240 0-5 m ÄLHNM240K26A Behållare och år Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej 1 521 kr

Matavfall A-område
Org.avfall Varje vecka Kärl 240 
liter 240 0-5 m ÄLHNM240K52A Behållare och år Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej 2 955 kr

Matavfall A-område
Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 
liter 240 6-20 m ÄLHNM240K52B Behållare och år Övergångstaxa, utgående taxa nytecknas ej 2 955 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, 
sommar Säck 160 liter 160 0-5 m ÄLF160S20A Behållare och år Övergångstaxa 944 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, 
sommar Säck 160 liter 160 0-5 m ÄL160S10A Behållare och år Övergångstaxa 509 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, 
sommar Säck-3 160 liter 160 21-40 m ÄLF160S10 Behållare och år Övergångstaxa 509 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning 2 ggr/vecka, 
sommar Säck 160 liter 160 0-5 m ÄLFN160S20A Behållare och år Övergångstaxa 1 019 kr

Hushållsavfall A-område
Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 
160 liter 160 0-5 m ÄLHN160S104A Behållare och år Övergångstaxa 5 296 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka 
Säck 160 liter 160 0-5 m ÄLHN160S26A Behållare och år Övergångstaxa 1 324 kr

Hushållsavfall A-område
Sophämtning Varje vecka Säck 
160 liter 160 0-5 m ÄLHN160S52A Behållare och år Övergångstaxa 2 648 kr

Hushållsavfall A-område
Sophämtning Varje vecka Säck-2 
160 liter 160 6-20 m ÄLHN160S52B Behållare och år Övergångstaxa 2 648 kr

Hushållsavfall A-område
Sophämtning Varje vecka Säck-3 
160 liter 160 21-40 m ÄLHN160S52C Behållare och år Övergångstaxa 2 648 kr

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, 
sommar Kärl 140 liter 140 0-5 m ÄLF140K20A Behållare och år Övergångstaxa 836 kr

Hushållsavfall A och B-område Djupbehållare ÄLDJUPBEH Behållare och år Utgående taxa nyteckas ej 1 944 kr

Samtliga priser inkl. moms

Älmhult Bilaga A: Övergångstaxor samt latrin- och Budningsavgifter from 2023-01-01
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Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Drag-
avstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning

Hämtnings
avgift inkl moms

Container Containerhyra 10 kbm 10000 ÄLCONTHYR10 Behållare och år 4 700 kr

Container Containerhyra 2,5 kbm 2500 ÄLCONTHYR2.5 Behållare och år 1 650 kr

Container Containerhyra 6 kbm 6000 ÄLCONTHYR6 Behållare och år 4 700 kr

Container Containerhyra 8 kbm 8000 ÄLCONTHYR8 Behållare och år 4 700 kr

Container Flakhyra per dag ÄLFLAKHYRADYGN Dygn 80 kr

Container Flakhyra ÄLFLAKHYRA Behållare och år 1 650 kr

Container Containertömning Per tömning 268 kr

Hushållsavfall
160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid 
annat tillfälle 160 ÄL160bud Behållare och gång 110 kr

Hushållsavfall
140-190 l kärl I samband med 
ordinarie hämtning 140-190 ÄL190bud Behållare och gång 105 kr

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

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

Hushållsavfall
370 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 370-400 ÄL400EXTRA Behållare och gång 135 kr

Hushållsavfall 370 l kärl Vid annat tillfälle 370-400 ÄL400BUD Behållare och gång 155 kr

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

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

Hushållsavfall Budning 3 kbm container 3000 ÄLC03BUD Behållare och gång 1 030 kr

Samtliga priser inkl. moms

Älmhult Bilaga A: Övergångstaxor samt latrin- och Budningsavgifter from 2023-01-01
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Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Drag-
avstånd Taxekod Avgift uttages per Anmärkning

Hämtnings
avgift inkl moms

Hushållsavfall Budning 6 kbm container 6000 ÄLC06BUD Behållare och gång 1 305 kr

Hushållsavfall Budning 8 kbm container 8000 ÄLC08BUD Behållare och gång 1 490 kr

Hushållsavfall Budning 10 kbm container 10000 ÄLC10BUD Behållare och gång 1 705 kr

Samtliga priser inkl. moms

Älmhult Bilaga A: Övergångstaxor samt latrin- och Budningsavgifter from 2023-01-01
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Behållar-volym 
(l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl  moms

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K52KA 5 675 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K52KB 7 375 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K26KA 3 635 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K26KB 3 940 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K260KA 37 585 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K260KB 47 690 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K208KA 30 135 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K208KB 38 220 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K156KA 22 680 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K156KB 28 745 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K104KA 15 230 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K104KB 19 270 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K52KA 7 445 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K52KB 9 465 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K26KA 3 830 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K26KB 4 840 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K260KA 48 905 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K260KB 60 480 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K208KA 39 220 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K208KB 48 485 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K156KA 29 540 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K156KB 36 485 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K104KA 19 855 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K104KB 24 490 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K52KA 10 030 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K52KB 12 345 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K26KA 5 185 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K26KB 6 345 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C156K 146 620 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C104K 98 600 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C52K 50 575 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C26K 26 565 kr

Älmhult Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Behållar-volym 
(l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl  moms

6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C156K 230 240 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C104K 154 605 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C52K 78 975 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C26K 41 155 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C156K 291 355 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C104K 195 610 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C52K 99 865 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C26K 51 995 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C156K 344 420 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C104K 231 120 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C52K 117 815 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C26K 61 165 kr

Älmhult Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Behållar-volym 
(l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl  moms

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K52KA 2 885 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K52KB 3 745 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K26KA 1 475 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K26KB 1 905 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K260KA 21 855 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K260KB 27 730 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K208KA 17 520 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K208KB 22 220 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K156KA 13 190 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K156KB 16 715 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K104KA 8 855 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K104KB 11 205 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K52KA 4 330 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K52KB 5 505 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K26KA 2 230 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K26KB 2 815 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K260KA 31 150 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K260KB 38 525 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K208KA 24 980 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K208KB 30 880 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K156KA 18 815 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K156KB 23 240 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K104KA 12 650 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K104KB 15 600 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K52KA 6 390 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K52KB 7 865 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K26KA 3 305 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K26KB 4 040 kr

3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C156K 93 390 kr

3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C104K 62 800 kr

3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C52K 32 215 kr

3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C26K 16 920 kr

Älmhult Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
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6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C156K 146 650 kr

6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C104K 98 475 kr

6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C52K 50 300 kr

6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C26K 26 215 kr

8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C156K 185 575 kr

8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C104K 124 595 kr

8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C52K 63 610 kr

8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C26K 33 120 kr

10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C156K 219 375 kr

10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C104K 147 210 kr

10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C52K 75 045 kr

10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C26K 38 960 kr

Älmhult Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K26KA 1 195 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K26KB 1 390 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 2 085 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K52KB 2 475 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K52KA 2 350 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K52KB 2 740 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K104KA 4 335 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K104KB 5 115 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K104KA 3 810 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K104KB 4 590 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K208KA 6 645 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K208KB 8 205 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K156KA 6 315 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K156KB 7 485 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K208KA 8 295 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K208KB 9 855 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K260KA 10 280 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K260KB 12 230 kr

Älmhult Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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1.  Bakgrund 
Plan och markfrågorna är kommunens huvudsakliga instrument för att realisera 

tillväxtambitionerna. Den enskilt viktigaste frågan är bostadsförsörjningen. 

Övriga delar av planeringen såsom verksamhetslokaler, behov av infrastruktur 

samt andra investeringar följer med kopplat till befolkningsökningen.   

 

I Samhällsbyggnadsplanen hanteras kommunkoncernens strategiska planering 

och samordning av;   
 

• Bostadsförsörjning  

• Verksamhetsmark 

• Lokalförsörjning   

• Infrastruktur 

• Övriga strategiska investeringar  

 

Samhällsbyggnadsplanen har en tidshorisont på 10 – 12 år och hanteras i 

budgetprocessen som ett viktigt planeringsdokument för både finansiering, drift, 

investering och exploatering. 

 

Samhällsbyggnadsplanen godkänns av kommunfullmäktige i samband med 

budgetbeslut i november. Här beslutas då även investerings- mark- och 

exploatering samt driftsbudget vilka samtliga är förutsättningar för 

genomförande för innehållet i den strategiska samhällsbyggnadsplanen. Det 

innebär att genom budgetbeslutet kan projekt tas bort eller läggas till efter 

budgetberedningens förslag till budget och kommunfullmäktiges beslut. De 

projekt som inte kan finansieras utgår från samhällsbyggnadsplanen.   

 

1.1 Styrande faktorer för samhällsbyggnadsstrategin 

Styrande faktorer för innehållet i samhällsbyggnadsstrategin är främst 

kommunens viljeinriktning och mål, översiktsplan, befolkningsprognos, 

prioriteringar och ekonomiska förutsättningar.  

 

Samhällsbyggnadsplanen är ett verktyg som ger en överblick över kommande 

projekt som har påverkan på framförallt investerings- och exploateringsbudget. I 

planen behandlas projekt som har koppling till samhällsbyggnadsprocessen. 

Utöver detta finns en rad andra investeringsbehov som fordon till 

räddningstjänst, underhåll på gator och vägar etc. Denna typ av investeringar 

redovisat inte i samhällsbyggnadsplanen utan återfinns i kommunens samlade 

budgetdokument. 
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2.  Förutsättningar 

2.1 Tillväxt 

Älmhults kommun har under senare år haft en stabil befolkningsökning. Skälen 

till detta är främst det lokala näringslivets expansion. 

 

Även kommunens åtgärder under perioden har bidragit till den ökade tillväxten. 

Särskilt gäller detta att få igång bostadsbyggandet genom att aktivt arbeta för 

och ta fram nya attraktiva områden för bostadsbyggande samt att arbeta med 

byggherrar.  

 

Diagrammet nedan visar befolkningsökningen mellan åren 1980 – 2021, dels 

totalt och dels för olika ålderskategorier. Diagrammet visar även förväntad 

befolkningsökning fram till år 2032. Som framgår har Älmhults kommun sedan 

2014 – 2015 haft en stor befolkningstillväxt.   

 Diagram 1. befolkningsökning 1980 – 2021 samt prognos 2032 

 

 

En befolkningstillväxt kan generellt vara gynnsamt för en kommun. Några 

exempel är att fler människor gör att matchningen på arbetsmarknaden blir 
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enklare, kommunens skattebas blir större, en rad fasta kostnader kan spridas på 

fler personer och underlaget för service, både offentlig och privat, blir större 

vilket leder till ett större och bredare utbud.  

 

För Älmhults kommun är det särskilt viktigt med en god befolkningstillväxt 

utifrån näringslivets behov av kompetensförsörjning. Förutsättningarna för 

näringslivet att klara denna kompetensförsörjning ökar om Älmhults kommun 

kan attrahera nya boende i kommunen samtidigt som en stor del av de redan 

boende väljer att bo kvar.   

 

2.2 Samhällsekonomiska effekter av tillväxt 

Effekterna av en tillväxt i en kommun är inte generella utan varierar mellan olika 

kommuner.  

 

Rent allmänt ställer en befolkningstillväxt ökade krav på en kommun i form av 

utbyggnad av infrastruktur, nya lokaler för verksamheter, mer personal i flertalet 

av verksamheterna och så vidare. Allt detta leder till större kostnader. Å andra 

sidan blir kommunens skattebas större vid en befolkningstillväxt. Större 

skattebas leder till ökade intäkter för en kommun. Vilken av dessa direkta 

ekonomiska effekter som ger störst påverkan kan skilja men generellt finns 

positiva ekonomiska effekter av att vara en större kommun. Den ekonomiska 

omslutningen ökar och därmed möjligheterna till mer effektiv resursfördelning. 

Det blir enklare att nå optimal driftsstorlek på enskilda verksamheter och det ger 

möjlighet för stordriftsfördelar.  

 

Som framgår i kapitel 5 uppgår den totala investeringsvolymen för Älmhults 

kommun under planeringsperioden till knappt 1,5 miljarder kronor. Den del som 

avser investeringar kopplat till exploateringsverksamheten finansieras genom 

försäljning av mark. Resterande 1,3 miljarder kronor behöver finansieras på 

annat sätt. Även om skattebasen ökar vid tillväxt och låneutrymmet därmed kan 

öka är det angeläget att självfinansieringsgraden i Älmhults kommun ökar.   

 

Men de rent kommunalekonomiska effekterna av en befolkningstillväxt är inte 

viktigast. Den samhällsnytta som uppstår för medborgarna och näringslivet är en 

minst lika viktig. Med storlek kommer en rad fördelar som att arbetsmarknaden 

blir mer effektiv, fler människor gör att det blir enklare att matcha rätt person på 

rätt jobb. Näringslivet blir därmed mer effektivt och detta har en tendens att ge 

en positiv effekt på hela samhället. Vidare blir underlaget för såväl offentlig som 

privat service större vilket leder till ett större och bredare utbud.  

 

Älmhults kommuns förutsättningar är inte likartad den i andra jämförbara 

kommuner. Näringslivets struktur medför en relativt hög grad av inflyttning. 

Vidare sker denna inflyttning från i princip hela världen och Älmhults kommun 

har en hög grad av arbetskraftsinvandring.  

 

Ytterligare en sak som särskiljer Älmhults kommun från andra är 

genomsnittsåldern på kommunens invånare som i Älmhult är relativt låg och 

dessutom sjunkande. Detta fenomen kan i stor grad förklaras av just den stora 

inflyttningen till kommunen. Då inflyttningen primärt verkar drivas av att ”flytta 
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till ett arbete” är majoriteten av de inflyttande i arbetsför ålder. Dessa har ofta 

familj med barn vilket gör att genomsnittsåldern i kommunen är sjunkande. 

Kraven på kommunen vid ökad befolkningstillväxt blir utifrån ovanstående mer 

gynnsam än för de flesta kommuner. Älmhults kommun måste tillhandahålla nya 

förskolor och skolor, gatustruktur för nya bostadsområden och liknande. 

Samtidigt medför åldersstrukturen att kommunen inte behöver lägga  ökade 

resurser på äldreomsorgen i samma omfattning som många andra kommuner. 

Detta förhållande återspeglas inte minst genom den sjunkande genomsnittsåldern 

i Älmhults kommun, se diagram nedan. 

 

  
 Diagram 2. Genomsnittsålder Älmhults kommun 
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2.3 Befolkningsprognos 

Befolkningsutvecklingen kan till stor del påverkas av vad Älmhults kommun 

väljer att prioritera, det vill säga vilka åtgärder som genomförs för en fortsatt 

tillväxt och utveckling.   

 

Tabellen nedan visar förväntad befolkningsmängd för olika åldersgrupper samt 

totalt i Älmhults kommun fram till år 2032. 

 
 Tabell 1. Prognos befolkning Älmhults kommun efter åldersklass 

 

Som beskrivits ovan har Älmhults kommun haft en hög befolkningstillväxt 

sedan år 2014. Pandemin har påverkat befolkningstillväxten åren 2020 – 

2021som dessa år blev betydligt lägre. Detta var en generell effekt för i princip 

alla tillväxtkommuner då tillväxten huvudsakligen drivs av flyttströmmar, såväl 

inom landet som inflyttning från andra länder. 

 

Enligt den framtagna befolkningsprognosen kommer Älmhult kommuns 

befolkning att öka med ca 2 300 personer fram till år 2032. Flyttnettot beräknas 

uppgå till ca 165 personer per år och födelseöverskottet till ca 30 personer per år. 

Totalt gör detta en årlig genomsnittlig ökning med ca 200 personer per år vilket 

motsvarar en befolkningsökning om 1,2%.  
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3. Riktlinjer för planeringen 
3.1 Allmänt 

Samhällsbyggnadsplanen tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande 

planering, främst översiktsplanen, 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 infrastruktur som bostads- och 

verksamhetsmark. 

 

Hållbarhet ska genomsyra samhällsutvecklingen och hänsyn ska alltid tas till 

hållbarhetsfrågorna. Detta inbegriper barnperspektivet.  

 

I planeringen söks så långt som möjligt stadsutbredningen minimeras. Detta 

utifrån att underlätta för samhällsfunktioner som räddningstjänst men även för 

att lättare kunna stimulera till önskade beteendeförändringar som att öka 

cyklandet och minska biltrafiken.  

 

En annan viktig utgångspunkt för planeringen är kommunens tillväxtambition 

och vilken befolkningstillväxt som ska vara målvärdet. I föreliggande 

samhällsbyggnadsplan är bostadsbyggnadstakt och därmed övrig planering som 

exempelvis lokalplaneringen gjord utifrån ett målvärde om ca 1% årlig 

genomsnittlig befolkningstillväxt. Detta gör då att i genomsnitt behöver drygt 

100 nya bostäder tillskapas per år.  

  

3.2 Bostadsförsörjning 

I översiktsplanen anges att kommunen ska arbeta för att nå en långsiktigt hållbar 

bostadsförsörjning som ligger i takt med befolkningsutvecklingen, att 

bostadsutbudet ska vara varierat samt att samverkan med externa aktörer ska 

eftersträvas.  

 

Gällande bostadsproduktionen eftersträvas ett så jämt tillskott av bostäder över 

åren som möjligt. Detta för att inte ge upphov till alltför stor ryckighet i 

planeringen av andra verksamheter. Inte minst gäller detta lokalförsörjningen 

samt skolans verksamhet där alltför stora plötsliga ökningar av befolkningen 

skapar onödigt stora problem verksamhetsmässigt.   

Trygghet och segregationsaspekten är ett annat viktigt område att ta hänsyn till.  

Att uppnå blandade bostadsbestånd men även 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 intressen vägas in 

där inte enbart den rena attraktionen i ett läge måste vägas in, här kommer även 

andra aspekter in som strandskydd, andra riksintressen, markförhållanden, 

befintlig infrastruktur, kulturmiljöer och så vidare.  Rekreationsområden, 

mötesplatser, fungerande infrastruktur för bil och cykel samt en rad andra 

parametrar såsom materialval och gestaltning spelar alla stor roll för hur ett 

område upplevs.   
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3.3 Verksamhetsmark 

Älmhults kommun behöver tillhandahålla verksamhetsmark i sådan omfattning 

att brist på mark för näringslivsutveckling inte blir begränsande. Detta gäller för 

såväl icke störande verksamhet som verksamhet med högre grad av 

omgivningspåverkan som exempelvis industri.  

 

För att undvika målkonflikter lokaliseras områden för störande verksamheter 

inte i närhet till områden för mer känslig användning som exempelvis bostäder. 

Av detta skäl är områden för framtida etableringar av exempelvis industrier 

samlade i den södra delen av centralorten. Icke störande verksamhet som 

exempelvis handel kan vara fördelaktigt att placera inom större bostadsområden 

för att ge en önskvärd blandning av funktioner inom ett område. Denna typ av 

verksamhetsmark integreras i så stor omfattning som möjligt med 

bostadsområden i östra, västra samt norra delen av samhället.  

 

3.4 Lokaler för kommunens verksamheter 

Service, samhällsfastigheter och planeringen av dessa är även detta en viktig 

fråga. Placering av förskolor, skolor, möjlighet till LSS boende samt olika 

former av privat service bör följa översiktsplanens intentioner. Utifrån de 

kommunala verksamheternas behov är även den volymmässiga samt tidsmässiga 

planeringen för kommunala verksamhetslokaler av stor vikt.  

 

Då lokaler för de kommunala verksamheterna är förknippade med stora 

investeringskostnader är ett koncernperspektiv nödvändigt för att på helheten få 

ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt.  

 

I översiktsplanen anges bland annat att behov av nya förskoleplatser ska 

tillgodoses när nya bostadsområden planeras. För grundskola F-6 anges att 

skolor ska planeras med god tillgång till grönområden, ha goda lekmiljöer samt 

en säker miljö ur ett trafikperspektiv. För grundskola 7–9 anges att kommunen 

ska ha ett samlat kommunalt högstadium samt att denna verksamhet ska utökas 

på befintlig plats (Linnéskolan).  

 

3.5 Infrastruktur 

I kommunens översiktsplan anges tydligt att möjligheten att resa kollektivt ska 

öka och det ska vara lätt att pendla till och från kommunen. Detta i sin tur kräver 

att infrastrukturen som persontransporterna ska ske på är väl utvecklad. I den 

övergripande planeringen gällande järnväg är främst befintlig stambana, ny 

stambana samt Sydostlänken utpekade som prioriterade områden.  

 

Gällande vägnätet prioriteras de viktigaste transportlederna innebärande väg 23, 

väg 120 mot E4:an, väg 120 mot Tingsryd, förbättrad väg mellan Ljungby – 

Älmhult samt väg 15.  
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4. Bostäder och verksamhetsmark (mark och 

exploatering) 
Områden och projekt för nya områden för såväl bostäder som verksamheter 

följer utpekade riktlinjer i kommunens övergripande planering. I kommunens nu 

gällande översiktsplan anges vilka områden som ska utvecklas medan 

samhällsbyggnadsplanen anger när i tid detta ska ske. 

Totalt ingår 24 exploateringsprojekt i samhällsbyggnadsplanen under 

planeringsperioden. 20 av dessa projekt har kommunen som markägare vilket 

innebär att kommunen genomför exploatering och genomförande av allmän 

platsmark, VA samt kvartersmark.  

 

Övriga fyra projekt har extern markägare. I dessa fall regleras vem av parterna 

som bygger ut vad genom ett exploateringsavtal. Kostnaden för utbyggnad av 

marken samt VA står normalt den externa parten för. Även detta regleras i 

exploateringsavtal med respektive part. Exploateringsavtal ska antas av 

kommunfullmäktige innan detaljplan för området antas. 

 

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. Allmän 

platsmark är i egentlig mening en investering för kommunen. De utgiftsposter 

som avser den allmänna platsmarken är därför upptagna som investeringspost. 

Samtidigt ingår denna i mark- och exploateringsverksamheten och de 

investeringskostnader som uppstår i samband med exploateringen hämtas igen 

genom kommunens försäljning av kvartersmark (mark för bostäder och 

verksamheter). Därigenom finansieras dessa investeringar inom ramen för mark- 

och exploateringsverksamheten.   

 

Tabellen nedan visar de förväntade utgifterna och intäkterna för mark- och 

exploateringsverksamheten. De totala utgifterna inkluderar då posten för 

investering i allmän platsmark som uppgår till 271,9 miljoner kronor (se kap 5, 

strategiska investeringar, tabell 3, Total investeringsvolym). Jämfört med förra 

årets budget har utgifterna höjts med anledning av förväntad ökad 

kostnadsutveckling på grund av rådande omvärldsfaktorer. 

 

 
 Tabell 2. Totala inkomster och utgifter mark- och exploatering. 

 

Totalt förväntas ett överskott av kommunen exploateringsverksamhet om drygt 

21 miljoner kronor.   

Exploateringsplan                         

Skatte- & 

taxekollektivet/tkr

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Plan 

2028

Plan 

2029

Plan 

2030

Plan 

2031

Plan 

2032

Plan 

2033

Plan 

2034

Totalt 2023-

2034

Inkomster 50 060 137 445 79 750 69 610 94 300 60 210 37 000 41 450 31 175 19 875 12 375 10 375 643 625

Utgifter -161 195 -85 430 -142 040 -140 575 -37 200 -16 400 -37 000 0 -1 800 0 0 -750 -622 390

Netto -111 135 52 015 -62 290 -70 965 57 100 43 810 0 41 450 29 375 19 875 12 375 9 625 21 235
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Den ökade viljan att bosätta sig i Älmhults kommun har lett till att efterfrågan på 

mark för exploatering har ökat väsentligt. Detta i sin tur har medfört att det pris 

kommunen tar ut vid försäljningen av kvartersmarken också ökat.  

Sammantaget gör detta att trots ökade kostnader för exploatering är den 

förväntade nettoeffekten av kommunens exploateringsverksamhet under 

planperioden ett överskott som tillförs finansverksamheten.  

 

4.1 Bostäder 

För att skapa levande områden och motverka segregation eftersträvas alltid 

blandade bostadsbestånd med olika typer av bostäder samt även andra funktioner 

som exempelvis kontor, handel, serviceverksamheter och mötesplatser. 

I alla nya bostadsområden har trygghetsfrågorna, hållbarhetsaspekter, 

attraktivitet och blandning av funktioner varit vägledande. Kommunikationer 

och möjligheterna till effektiva och trygga gång- och cykelleder är alltid 

inplanerade. Närhet till grönytor och möjligheter till olika servicefunktioner är 

andra områden i fokus. Sist men inte minst måste områdena vara effektivt 

planerade för att få ut så mycket kvartersmark som möjligt utan att göra avkall 

på de andra värdena.   

 

Som anges under ”riktlinjer för planeringen” eftersträvas ett så jämnt tillflöde 

som möjligt av nya bostäder. Tidsplaneringen av de olika områden är anpassad 

efter detta. En översikt över samtliga projekt återfinns i Gantschema över mark- 

och exploatering.  

 

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 åtgår för bostadsproduktionen. 

 

Se nedan karta över exploateringsområden för bostäder i Älmhults centralort. 
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Bild 1. Karta över exploateringsområden bostäder Älmhults centralort 
 

4.2 Projekt där kommunen är markägare 

Vena 

Stadsdelen Vena kommer att vara kommunens största expansionsområde med 

över 1 300 nya bostäder. Området är utpekat i översiktsplanen. Bostäderna inom 

området är planerat att bestå av flera olika karaktärer. Ungefär 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 har Norra Ringvägen byggts 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 inom området. 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. 

Byggnation av Norra Ringvägen, koppling mot väg 120 samt markarbeten för 

verksamhetsmarken stod klart under senhösten 2021. Första etappen av Vena 

avser till största delen verksamhetsmark men inrymmer även bostäder. Denna 

etapp planeras kunna bebyggas under 2024. Därefter beräknas etapperna 2 - 4 att 

kunna börja bebyggas åren 2027, 2028 respektive 2030. Byggnation av den sista 

etappen, etapp 5, ligger utanför planeringsperioden.  

 

Bostadsprojekt i Älmhults tätort 

1. Vena 
2. Västra Bökhult, etapp 2 
3. Paradiset, etapp 3 
4. Vita Korset 
5. Älmekulla 
6. Stinsen 
7. Gunnar Gröpe 
8. Hagahem 
9. Plåtslagaren 
10. Furulund 
11. Solvikskajen 
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Furulund 

Furulund är ett nytt område där bostäder i form av flerbostadshus samt grupp- 

och 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. 

En trygghetsanalys har gjorts för området och denna har varit viktig för 

utformningen och strukturen av området. Planarbetet är slutfört och 

byggherresamverkan för de första två etapperna har mynnat ut i att 

markanvisningsavtal skrivits med fyra byggherrar.  

 

Bostadsbebyggelsen av Furulund planeras ske i tre etapper med förväntad 

påbörjan av byggnation av bostäder under åren 2024 - 2028 för de respektive tre 

etapperna.  Totalt tillskapas ca 325 nya bostäder varav ca 165 planeras bli 

marklägenheter, radhus eller villor.  

 

Vidare ingår det så kallade ”IKEA:s optionsområde” i området. Antalet bostäder 

och andra funktioner som kan tillskapas här är under utredande inom ramen för 

detaljplanen köpmannen 2 m.fl. Området ger ett stort tillskott av bostäder samt, 

inte minst, stora tillkommande ytor av verksamhetsmark i vad som får betecknas 

som bästa möjliga läge längs väg 23.  

 

Vita 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.  

Projektet har blivit försenat då Länsstyrelsen genomfört en utredning kring 

bevarandevärdet av själva byggnaden Vita Korset. Markarbeten bedöms kunna 

påbörjas vid ingången av 2023. Byggnation av bostäder på två av de fyra 

tomterna beräknas kunna ske 2023–2024. Exploateringen ger 48 nya bostäder 

varav 16 är marklägenheter. De återstående två tomterna ska bebyggas med 

punkthus och beräknas ge ytterligare ca 48 nya bostäder.   

 

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. Här bör en 

högre bebyggelse komma till stånd och kombineras med såväl 

verksamhetslokaler som möjlighet för kontor. Projektet skapar ca 50 nya 

bostäder i centralt läge, centrumsanknutna verksamheter och kontorslokaler. I 

projektet ingår att hantera busstrafiken på ett mer modernt och ändamålsenligt 

sätt. Planprogram är framtaget och nästa steg är detaljplan. Platsen planeras att 

kunna bebyggas år 2027.  
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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 har fördelats efter plats i tomtkön. 

Markanvisningstävling för flerbostadshus kommer att ske i två etapper varav den 

första sker under 2022 och lägenhetsproduktion beräknas påbörjas året härefter. 

Kvarvarande kvartersmark planeras utlysas i markanvisningstävling under 2023.  

 

Paradiset etapp 3 

Detta område inrymmer den nya Paradisskolan som är en F-6 skola och som kan 

inrymma uppemot 800 elever. Skolan 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 2022–2023. 

 

 
Bild 2. Karta över bostadsprojekt i Älmhults kommun, utanför centralorten 
 

Kattesjön etapp 2 

Här har en mer flexibel byggrätt kommit till stånd 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. Detaljplanen är överklagad men 

markförsäljning beräknas kunna ske under slutet av 2022 eller början av 2023. 

Området ger dessutom möjlighet för byggnation av villor.  
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Delary 

Veka området i Delary. Området är detaljplanelagt och ligger i ett attraktivt läge 

med utsikt över Helge å. Området ger möjlighet till ca 30 nya bostäder  

 

Virestad 

Virestad ligger i en levande kulturbygd med service i form av skola samt viss 

privat service. Område för exploatering är detaljplanelagt. Här kan ca 25 nya 

bostäder tillskapas. 

 

Boastad 

När det handlar om att tillskapa boendemiljöer i attraktiva områden är de delar 

som ligger runt sjön Möckeln de mest utmärkande. I fördjupad översiktsplan är 

en rad mindre områden utpekade. Det är de på grundval av att ligga i relativ 

närhet till sjön, att markförhållandena i de utpekade områdena är acceptabla, att 

områden inte kolliderar med alltför många intressen av typen natur och kultur 

samt där vi kan se det motiverat med avsteg från det generella strandskyddet om 

200 meter runt Möckeln.  

 

Området Boastad är en del av utpekade bebyggelseområden längs västra 

Möckeln. Kommunen är markägare. Området ligger i relativ närhet till centrala 

delarna av Älmhult i ett sjönära läge och ger möjlighet till ett mycket attraktivt 

boende med närhet till service, såväl privat som offentlig. Sammantaget 

möjliggör området ett femtiotal nya bostäder. Läget samt omgivningarna lämpar 

sig väl för egna hem och kan ge ett tillskott av enfamiljshus där efterfrågan är 

stor. 

 

Liatorp 

I västra delen av Liatorp finns ett detaljplanelagt område som medger ca 15 

bostäder i form av radhus. Externa byggherrar har visat intresse av att uppföra 

bostäder på platsen.   

 

Stenbrohult 2:18 

Området är detaljplanelagt och ger möjlighet till ca 20 nya bostäder. Området 

ligger naturskönt och avståndet till centralorten är gynnsamt. Inom närområdet 

finns dessutom intressanta målpunkter som Linnés Råshult, Möckelnsnäs samt 

sjön Möckeln. Området lämpar sig bäst för enfamiljshus.   
 

Nya Dihult 

Området ligger i de norra delarna av Diö i ett mycket attraktivt sjönära läge. 

Infrastrukturen är redan relativt långt utbyggd. Utvecklande av området kräver 

ny detaljplan. Här kan ca 50 nya bostäder tillskapas. 

 

4.3 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 ingår även verksamhetsmark för icke 

störande verksamhet i flera projekt som nu genomförs och planeras. Detta ger 

348



  Samhällsbyggnadsplan 

 2022-10-06  17(33) 

 

 

inte bara tillgång till mer mark för detta ändamål utan gör även områdena mer 

attraktiva då det skapas liv och rörelse under fler av dygnets timmar vilket även 

bidrar till ökad trygghet. 

 

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 osäkerhet 

kring när marken blir såld föreligger.  

 

I samhällsbyggnadsplanen föreslås därför att i samband med framtagande av 

detaljplanen för Froafälle 12:1, som omfattar ca 35 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.  

 

  

Bild 3. Karta över verksamhetsmark Älmhults centralort 
 

Kartan ovan visar dels var Älmhults kommun har befintlig verksamhetsmark 

(blå markerat) i centralorten och dels var de nya planerade områdena (röd 

markerat) finns geografiskt.  

 

Område 1 av de befintliga områdena vid Skånevägen omfattar två relativt små 

tomter för industri om 4 150 m2 respektive 3 380 m2. Område 2, kv. Släggan 

Verksamhetsmark 

Detaljplanelagda: 

1. Skånevägen 
2. Kv Släggan 
3. Gamla Slätthultsvägen 

Planerade: 

4. Vena 
5. Blåsippan 
6. Köpmannen 
7. Furulund 
8. Froafälle 
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omfattar två tomter för industri om 40 860 m2 respektive 36 000 m2. Område 3, 

Gamla Slätthultsvägen, omfattar tomt avsedd för industri om 81 600 m2.  Totalt 

finns ca 166 000 m2 mark tillgänglig för etablering av industriverksamhet. 

 

Nya planerade områden avser såväl industrimark som verksamhetsmark då 

efterfrågan på framförallt verksamhetsmark är hög. 

 

Vena etapp 1 

Den första etappen av Venaområdet ger ett stort tillskott av ny verksamhetsmark 

för icke störande verksamheter såsom mataffär, annan handel, kontor, hotell och 

service. Ytan för verksamheter uppgår totalt till ca 50 000 m2 och ligger i ett bra 

läge i korsningspunkten mellan väg 120 och Norra Ringvägen. Exploatering av 

området sker under 2023 och färdig mark för etablering är klar vid ingången av 

2024.   

 

Del av Furulund 

Området Furulund innehåller verksamhetsmark i den sydöstra delen av området. 

Området är planerat för icke störande verksamheter och ligger i ett strategiskt 

bra läge, i princip det bästa tänkbara skyltläget längs med väg 23. Ytan för 

verksamhetsområdet uppgår till ca 33 000 m2. Exploatering av området sker 

under 2023–2024 och färdig mark för etablering av verksamheter är klar slutet 

av 2024 till början av 2025. 

 

Norra Froafälle, Släggan 4 

Området är planlagt men kan utökas med framtagande av ny detaljplan. 

Samtidigt kan då området bli mer ändamålsenligt planerat genom högre 

exploateringsgrad samt förbättrad dagvattenhantering.  

 

Södra Froafälle 12:1 

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 omfattar totalt ca 35 hektar, området kan bli större under 

planeringsprocessen. Planprocessen pågår för närvarande och antagen detaljplan 

beräknas vara klar sommaren 2023. Området kan härefter exploateras. För att 

minska risktagandet av exploateringen av denna typ av mark genomförs som en 

första etapp färdigställande av ca 10 hektar av området. Projektering sker då 

under hösten 2023 och markarbeten sker direkt härefter. Detta innebär att 

färdigberedd industrimark om ca 10 hektar står klar för försäljning under 2024. 

Resterande yta föreslås färdigställas i en etapp 2 efter förnyad politisk prövning 

av denna etapp.  

 

4.4 Projekt med exploateringsavtal (extern markägare) 

Här beskrivs projekt med extern markägare. Kommunen tar för dessa fram 

detaljplan på beställning från extern markägare. Exploateringsförhållandena 

regleras genom ett exploateringsavtal. Projekten gäller såväl bostäder som 

verksamhetsmark. En viktig skillnad för dessa projekt jämfört med de övriga är 
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att kommunen inte ”styr” projekten och inte äger frågan om vare sig faktiskt 

genomförande eller tidsplan.  

 

Solvikskajen 

Solviken Fastighets AB, dotterbolag till Trenäs Förvaltning AB, äger fastigheten 

och vill omvandla den gamla sågverkstomten till ett attraktivt och hållbart 

bostadsområde med ca 300 nya bostäder i flerfamiljshus samt ett antal så kallade 

flytande hem. I princip samtliga bostäder kommer att ha utsikt över sjön 

Möckeln. Området har ett kort avstånd till centrum. Funktioner i form av 

allmänna platser och viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten gör 

området mer tillgängligt och ett besöksmål för alla invånare. Sjön kan nyttjas till 

pirar, bryggor, strandpromenad och en liten småbåtshamn.   

 

Området ger inte bara ge ett tillskott av nya bostäder rent volymmässigt utan 

även av en typ som helt saknas i Älmhults kommun. Utvecklandet av 

Solvikskajen har stor betydelse för bilden av Älmhult som attraktiv 

boendekommun. 

 

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 300 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. Ett centralt läge, närhet till kollektivtrafik, naturområdet Vattenriket 

samt offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till en attraktiv 

boendemiljö. Det är ett resurseffektivt sätt att omvandla eller förtäta områdena 

eftersom det finns utbyggd infrastruktur samt att befintlig naturmark inte 

behöver tas i anspråk. 

 

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 kommer att 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 

och byggnationen har påbörjats, färdigställande är planerat till 2023.  

 

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. Vidare förbättras kopplingen mot befintligt skolområde och 
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Furulund. Arbetet med detaljplan pågår och är nu i samrådsskedet. Detaljplanen 

för området beräknas vara klar sommaren 2023  

 

 

Gantschema mark- och exploatering 

Gantschemat nedan visar planerade exploateringsprojekt under 

planeringsperioden. 

 

 
Gantschema exploateringsprojekt under planeringsperioden 2023 – 2032. 

 

4.5 Projekt som kan aktualiseras för ökad tillväxttakt 
För det fall Älmhults kommun vill nå en högre befolkningsökningstakt än ca 1% 

finns ett antal projekt som kan genomföras under planeringsperioden. 

 

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. Detaljplan för Gunnar Gröpe är klar och 

Bostäder/vht

Exploateringsprojekt

Vena etapp 1 
Verksamhetsmark + 50 

bostäder

Vena etapp 2 300

Vena etapp 3 180

Vena etapp 4 180

Vena etapp 5 Byggnation efter 2034

Furulund etapp 1 117 + verksamhetsmark

Furulund etapp 2 90

Furulund etapp 3 118

Hvita Korset 7 96

Kattesjön etapp 2 32

Stinsen 2 50 + kontor

Bökhult/Hökhult etapp 2 200

Nya Dihult 50

Delary 30

Liatorp 15

Virestad 25

Boastad 50

Stenbrohult 2:18 20

Verksamhetsmark

Norra Froafälle släggan 4 Industri Avser endast gata
Södra Froafälle 12:1 etapp 

1
Industri, 10 ha av 30

Södra Froafälle 12:1 etapp 

2
Industri, resternade del

Projekt med 

exploateringsavtal

Blåsipan 1 kontor

Solvikskajen 300

Kv Plåtslagaren 6 300 + verksamhetsmark

Köpmannen 2

Förstudie Planprogram

Detaljplan

Upphandling / Utbyggnad inklusiv VA 

Byggnation 

2034203320252022 2023 2024 20322026 2027 2028 2029 2030 2031
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markanvisningstävling är förberedd. Detta gör att projektet relativt snabbt kan 

lyftas in för genomförande.  

  

Hagahem 1 

Här är syftet att skapa möjligheter för bostäder i form av flerfamiljshus men 

även vård- och centrumändamål. På fastigheten kan upp till 100 bostäder 

byggas. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området. 

Läget är relativt centralt och gör att sträckan längs Östra Esplanaden blir mer 

”sammanbyggd”. Karaktären med bebyggelse i 4 – 6 våningar passar väl in i 

området. Detaljplan är antagen.  

 

Älmekulla förtätning 

Älmhults idrottsplats är idag belägen på Älmekulla. Anläggningen är i stort 

behov av upprustning, se Lokalresursplan, bilaga 1. Därtill är 

expansionsmöjligheterna för verksamheten starkt begränsade på platsen, ytan 

räcker inte till för verksamhetens behov. Vidare är dagens placering av 

idrottsplatsen långt ifrån optimal med tanke på vattenskyddsområdet.  

Området är av intresse för exploatering med bostäder, kontor och 

centrumverksamhet. Rätt utfört är intressekonflikten med vattenskyddsområdet 

betydligt mindre med sådan användning. 

 

Fördjupad studie kring förutsättningarna att bygga en ny idrottsplats pågår enligt 

uppdrag i budget 2022. Om beslut fattas att anlägga ny idrottsplats frigörs ytan 

på Älmekulla och den marken skulle då kunna föras över till 

exploateringsverksamheten. Området kan generera ett relativt stort antal nya 

bostäder i attraktivt läge samt att antal kontorsplatser som ligger i direkt närhet 

till andra kontorskomplex i Älmhult. Marken kan ge ett högt exploateringsnetto 

som då kan vägas mot investeringskostnaden för en ny idrottsplats.  

 

Tidigareläggning Vena etapp 3–5 

Utbyggnaden av Vena är som angetts ovan tänkt att ske i fem etapper. För det 

fall att tillväxttakten vill ökas kan etapperna 3 – 5 tidigareläggas jämfört med 

nuvarande planering.  

 

4.6 Tillkommande driftskostnader för exploatering av 

allmän platsmark 

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. 

Anläggningstillgång genererar en driftskostnad utifrån kapitaltjänstkostnad samt 

skötsel som kommer att ge upphov till en drift inom kommunens verksamhet.  

Tabellen nedan visar de tillkommande driftskostnaderna för exploatering av 

allmän platsmark fram till år 2025.  
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Tabell 2. Tillkommande driftskostnader för exploatering 
 

Investering och tillkommande drift allmän platsmark Drift TKR

exploatering 2022 2023 2024 2025

Vena etapp 1 Drift TKR 110 110

Kapitaltjänstkostnad  TKR 894 894

Summa 0 0 1 004 1 004

Hvita Korset Drift TKR 18 18

Kapitaltjänstkostnad  TKR 143 143

Summa 0 0 161 161

Blåsippan (exploateringsavtal) Drift TKR 20 20

Kapitaltjänstkostnad  TKR 163 163

Summa 0 0 183 183

V Bökhult etapp 2 Drift TKR 38 76 76 76

Kapitaltjänstkostnad  TKR 309 618 618 618

Summa 347 694 694 694

Vena IP Gata Drift TKR 5 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 39 78

Summa 0 0 44 88

Furulund etapp 1 Drift TKR 210 210

Kapitaltjänstkostnad  TKR 1 710 1 710

Summa 0 0 1 920 1 920

Furulund etapp 2 Drift TKR 80

Kapitaltjänstkostnad  TKR 653

Summa 0 0 0 734

Lärlingsvägen Drift TKR 13 13 13

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 104 104 104

Summa 0 117 117 117

Matargata Dihult Drift TKR 24 24 24

(Övrigt MEX) Kapitaltjänstkostnad  TKR 195 195 195

Summa 0 219 219 219

Nya Dihult Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Norra Froafälle Drift TKR 42 42

(Spettet 4) Kapitaltjänstkostnad  TKR 341 341

Summa 0 0 383 383

Södra Froafälle Drift TKR

(Froafälle 12:1) Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Köpmannen 2 Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Solvikskajen Drift TKR

Kapitaltjänstkostnad  TKR

Summa 0 0 0 0

Kattesjön Drift TKR 5 10 10 10

Kapitaltjänstkostnad  TKR 41 81 81 81

Summa 46 91 91 91

Total summa 392 1 121 4 814 5 592
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Strategiska investeringar 
 

Tabellen nedan visar en översikt över samtliga investeringar under 

planeringsperioden år 2023 – 2032. 

 

 
 
 Tabell 3. Total investeringsvolym 2023–2032 

 

Den totala investeringsvolymen för planeringsperioden uppgår till drygt 1 414 

miljoner kronor. Som beskrivs under exploateringsprojekten avser 272 miljoner 

kronor investering kopplat till utbyggnad av allmän platsmark. Dessa 

investeringsutgifter finansieras inom exploateringsverksamheten genom 

försäljning av kvartersmark.  

Typ av investeringar Summa totalt

Belopp tkr År 2023-2032

Strategiska investeringar (anslag) 

Strategiska investeringar lokaler 352 500

strategiska investeringar inventarier skolor 30 000

Strategiska investeringar infrastruktur 29 700

Strategiska investeringar övriga 1 500

Strategiska investeringar VA 168 500

Strategisk mark/fastighetsförvärv 0

Strategiska investeringar digitalisering 6 960

Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande 2 360

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen 4 600

Summa strategiska investeringar 589 160

Investeringar exploatering 271 895

(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd

Ram gata/park 77 050

Ram fastigheter 136 100

Ram fordon 37 705

Ram infrastruktur 3 400

Ram inventarier och övrigt 18 800

Ram investeringar VA 195 100

Teknisk nämnd investeringsram 468 155

Investeringram (årlig) övriga nämnder 

Kommunstyrelse 6 700

Utbildningsnämnd  30 000

Socialnämnd 22 790

Miljö- och byggnadsnämnd 5 000

Kultur- och fritidsnämnd 20 760

Investeringsram övriga nämnder 85 250

Summa investeringar totalt 1 414 460
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Strategiska investeringar utgör 589 miljoner kronor och övriga investeringar 

(ram investeringar) utgör 553 miljoner kronor.  

 

Nedan beskrivs de strategiska investeringarna.  

 

Definition av strategiska investeringar 

Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, 

utökade funktioner eller på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns 

utveckling. Den största investeringsvolymen är lokaler för kommunens 

verksamheter. Av de totalt 589 miljoner kronorna för strategiska investeringar 

utgör 352 miljoner kronor lokalinvesteringar, 30 miljoner kronor avser 

stragegiska investeringar i inventarier (till nya lokaler), 29,7 miljoner kronor 

avser infrastrukturinvesteringar, 168,5 miljoner kronor avser VA-investeringar, 

6,9 miljoner kronor avser digitalisering och 1,5 miljoner kronor avser övriga 

strategiska investeringar.  

 

Tabell: Gantschema översikt strategiska investeringar  

 

  

Strategiska investeringar 2023 - 2032

Projekt Not Status

Strategiska investeringar lokaler skatte

Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 Byggnation

Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb Projektering

Skola F-6 Paradiset Byggnation

Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ DP görs för beredskap högre tillväxt

Skola Haganässkolan ökat lokalbehov (1) Förslag vux utb tas fram Förstudie

Tillfällig modulskola Avveckling sker under hösten 2022 Färdigställd

Förskola Haga ersättning Privat aktör ingen investering Inget uppdrag

Förskola Furulund Privat aktör ingen investering Planuppdrag

Förskola Vena Planprogram

Ny idrottsplats Vena Särskild utredning pågår

Renovering isahall Diö

Renovering kök Under utredning

Total

Strategiska investeringar infrastruktur

Ny stambana Ev medfinansiering Under utredning

Sydostlänken Ev medfinansiering Järnvägsplan

Älmhults bangård Under utredning

Förbättrad väg Ljungby-Älmhult Under utredning

Västra Ringleden Ev medfinansiering Under utredning

Ekvägen Under utredning

Östra Ringleden Under utredning

GC väg Skolgatan

GC väg Norregårdsgatan

GC väg Fiskevägen

GC väg Linnéskolan

V Ringvägen GC åtgärder

Bussuppställningsplats

Säker cykelöverfart v 23

Övriga Strategiska investeringar skattekollektivet

Torgbyggnad

Paradisparken

Strategiska investeringar digitalisering
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I det följande avsnittet beskrivs de olika strategiska investeringarna utifrån ovan 

angiven kategoriindelning. 

 

5.1. Lokaler enligt lokalresursplan 

 

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för 

att samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade 

behov. Planeringen utförs på medellång sikt (10-12 år).   

 

I lokalresursplanen sammanfattas planeringsunderlag, analyser, prognoser, 

prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder och projekt. 

Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med delredovisningar 

per verksamhetsområde.   

 

För en mer fullständig redovisning av lokalfrågorna hänvisas till 

Lokalresursplan, bilaga 1.  

 

Lokalbestånd 

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda 

lokaler. Verksamhetens totala hyreskostnader för kommunens eget ägda 

verksamhetslokaler uppgick till 105,7 miljoner kronor för år 2022. 

Verksamheternas hyreskostnader för de externt förhyrda lokalerna uppgick till 

7,4 miljoner kronor för år 2022. För år 2023 gör kommunen bedömningen att 

sammanlagda kostanden för eget ägda lokaler kommer att uppgå till 118 

miljoner kronor. Den ökade kostnaden härrör till nya skollokaler, förändrad VA-

taxa och ökade energipriser.  

 

Älmhults kommun är ägare till ett antal fastigheter som idag, av olika 

anledningar, helt eller delvis inte nyttjas för kärnverksamhet. En 

sammanställning av dessa lokaler återfinns i lokalresursplanen. 

 

Förskola 

Vid årsskiftet 2021 fanns 1 160 barn i åldersspannet 1 – 5 år, varav knappt 90 

procent av dem går i förskolan. Behovet av antalet förskoleplatser under 

planeringsperioden uppgår till cirka 112 platser. 

 

År 2025 behövs ytterligare en förskola i östra delen av Älmhults tätort. Denna 

ska placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet och byggherre-

dialogen 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.  
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Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de 

västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta 

behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.   

 

Grundskola 

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av 

år 2021 till 1 820 barn. Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma 

tidpunkt till 671 barn. Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder 

F-6 öka med cirka 200 barn och antalet barn i högstadieålder beräknas öka till 

cirka 190 barn. 

 

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 var planerad att stå klar till 

höstterminen 2023 men projektet har försenats på grund av undermåligt 

bullerplank på Trafikverkets område vilket måste hanteras innan projektet kan 

gå vidare. Första etappen med tillbyggnad av Linnéskolan är nu planerad att stå 

klar att tas i bruk till höstterminen 2024.  

 

När etapp 1 står klar inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. När den andra 

etappen är slutförd kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, 

detta beräknas vara en tillräcklig volym för hela planeringsperioden.  

Internationella skolan har vuxit under senare år och från och med höstterminen 

2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan flyttar från och med 

höstterminen 2022 in i den nybyggda Paradisskolan och den tillfälliga 

modulskolan avvecklas.   

Diö skola har byggts till och tillbyggnaden togs i drift höstterminen 2021. 

 

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan bedöms 

täcka lokalbehoven fram till 2033. Det föreslås att ta fram en detaljplan samt 

annan planering för ytterligare 2 paralleller för grundskola F-6 som förberedelse 

om befolkningstillväxten blir högre än 1% de kommande åren. Dessa två 

paralleller kan bestå av utbyggnad av befintlig F-6 skola (Gemöskolan) 

alternativt en ny fristående 2 parallells skola.  

  

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.  
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Gymnasium/Komvux  

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2021 till 647 

personer. Därtill kommer behov för ca 100 överåriga elever.  

Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i 

gymnasieålder att öka med ca 180 personer. 

 

Den förväntade elevökningen i gymnasiets verksamhet innebär ett behov av 

lokaltillskott. Det bästa sättet att lösa detta är genom att omlokalisera 

vuxenutbildningen till egna lokaler. Haganässkolans attraktivitet skulle öka med 

ett renodlat ungdomsgymnasium.  

 

Samtidigt är vuxenutbildningen i behov av flexiblare arbetssätt som exempelvis 

ökad möjlighet att studera på distans. Detta i sin tur innebär att 

vuxenutbildningens behov av undervisningslokaler är under förändring. För 

närvarande pågår en utredning som ska mynna ut i förslag till hur den framtida 

lokallösningen ska se ut för vuxenutbildningen vilket då även ger ökad lokalyta 

för ungdomsgymnasiet på Haganässkolan. Förslaget ska presenteras under 

hösten 2022 för politiskt ställningstagande.   

 

Särskilda boenden 

Under perioden 2022 – 2033 minskar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 

592 till 2 588, en minskning om 4 personer. I åldern 80 år och äldre ökar 

befolkningen från 1014 till 1348, en ökning om 334 personer.  

 

På Nicklagården är totalt 30 platser pausade. Dessa 30 platser kan tas i bruk vid 

behov. I dagsläget finns det 151 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 befintligboenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare 

inte uppstår under planeringsperioden 2022 – 2033. 

 

Av kommunens särskilda boenden är det Solgården och Almgården som är i 

behov av större underhålls- och renoveringsarbeten under perioden.  

 

Boenden för personer med funktionsvariation 

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.  

 

En boendeplan över framtida behov inom området omsorg funktionsvariation 

har utarbetats. 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.  

 

Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av gruppbostad är 

tillgodosett fram till årsskiftet 2024–2025, under förutsättning att nuvarande 

biståndsbeslut kvarstår. Utifrån fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen  

placeras kommande gruppbostad i Västra Bökhultsområdet.   
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Kultur och fritid 

Idrottsplatsen Älmekulla omfattar bland annat fotbollsplaner, läktare och 

omklädningsrum med omfattande renoveringsbehov. 

Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att utreda frågan om ny 

idrottsplats som ska redovisas under 2022.  

Ishallen i Diö har behov av yttre renovering samt ny kylanläggning.  

  

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.  

 

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 och ambition på 

måltidsverksamheten uppgår till ca 55 miljoner kronor fram till och med 2025. 

Samtidigt är bedömningen att en utvecklingspotential finns inom 

måltidsverksamheten och som också kan ge effektiviseringsvinster avseende 

både investering och drift om helhetstänk och samordning uppnås.  

 

Enligt uppdrag från tekniska nämnden har en utredning genomförts och 

redovisats i syfte att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 

måltidsservice. Beslut om åtgärder och prioritering har ännu ej tagits. 

 

Bäckgatan 

Lokaler och anläggningar på Bäckgatan är i behov av omfattande renovering för 

att uppfylla krav på arbetsmiljö samt säkerställa funktionella, säkra och 

ändamålsenliga lokaler och anläggningar.  

 

Kommunhuset 

En inventering har genomförts i syfte att kartlägga behoven för verksamheten i 

närtid och om tre år. Inventeringen visar att behovet i närtid kan hanteras med 

mindre justeringar i befintlig byggnad. Behoven om tre år kan eventuellt 

medföra omlokaliseringar eller ökad flexibel användning av arbetsplatser. 

  

Budget 2023 med planår 2024-2025 - hyreskostnad 
Tabellen nedan visar tillkommande driftskostnader för lokalinvesteringar. Här 

har även år 2026 tagits med för att visa effekten av Linnéskolan etapp 2. 

360



  Samhällsbyggnadsplan 

 2022-10-06  29(33) 

 

 

 

Tabell 4. Tillkommande driftskostnad för lokalinvesteringar 
 

 

5.2 Infrastruktur  

Infrastruktur och kommunikationer är av högsta strategiska betydelse för 

kommunen.  

 

Aktörer 

Området är komplext med olika huvudmän inblandade. Kommunala gator, vägar 

och cykelvägar ägs exempelvis av kommunen medan nationella vägar och 

järnväg ägs av staten. Även regionen är sakägare i flera delar, främst inom 

området allmänna kommunikationer. Övriga aktörer är främst andra regioner, 

kommuner samt järnvägsoperatörer.    

 

Ny stambana 

Ny stambana är en fråga som varit aktuell under en lång tid och  

Älmhults kommun har varit starkt engagerade i frågan. I dagsläget är 

sträckningar i södra delen samt den norra delen av systemet utpekade och 

planarbete pågår för dessa sträckningar. Sträckan Hässleholm – Jönköping är 

ännu inte utpekad. 

 

Bilden nedan visar kapaciteten på stambanan när nya spår är byggda på sträckan 

Lund – Hässleholm. Bilden illustrerar de problem som finns kopplat till den 

framtida möjligheten för trafiken på järnvägen att fungera. Som framgår är 

kapacitetsutnyttjandet på sträckan Hässleholm – Älmhult uppe i 95%. För att få 

ett fungerande trafiksystem bör denna siffra vara maximalt 75%.   

 

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR Drift TKR

2023 2024 2025 2026

Skola 7-9 Linné etapp 1 Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 3 100 3 100 3 100

Kapitaltjänstkostnad 8 125 8 125 8 125

Lokalvårdskostnad 2 000 2 570 2 570

Summa 0 13 225 13 795 13 795

Skola 7-9 Linné etapp 2 omb Mediakostnad, drift*, felavhjälpande

Kapitaltjänstkostnad 4 107

Lokalvårdskostnad

Summa 0 0 0 4 107

Skola F-6 Paradiset Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 2 960 2 960 2 960 2 960

Kapitaltjänstkostnad 8 265 8 265 8 265 8 265

Lokalvårdskostnad 2 081 2 081 2 081 2 081

Summa 13 306 13 306 13 306 13 306

SUMMA TOTALT Totalt per år 13 306 26 531 27 101 31 208
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 Bild 3. Kapacitet längs Södra stambanan 
 

Det finns fortfarande förutsättning för att få ett stationsläge i Älmhult men då i 

västligt läge i utkanten av Venaområdet.   

 

Gällande kostnader för kommunen kan inte en sådan bedömning göras ännu. Att 

bedöma tidsramarna för sträckningen Hässleholm - Jönköping är inte heller 

möjligt i dagsläget då sträckningen inte är utpekad.   

 

Sydostlänken 

Projektet finns nu i nationell plan och regeringen har skyndat på tidsplanen 

jämfört med Trafikverkets förslag. 

 

Till grund för beslutet ligger en rad utredningar som Älmhults kommun varit 

delaktiga i. Samhällsnyttoanalyser är genomförda och redan vid en renodlad 

godsbana visar den på ett positivt nyttovärde relaterat till kostnaden vilket är 

mycket ovanligt. Därtill kan persontrafik tillskapas på linjen vilket tillför 

ytterligare värden.  
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Ur Älmhults kommuns perspektiv är dessutom den avlastning som kan ske av 

Södra stambanan av väsentlig betydelse då det i sin tur kan leda till säkrare 

persontransporter på befintlig stambana.  

 

Finansieringsförslag föreligger om att berörda kommuner samt regioner går in 

med medfinansiering för utökning av mötesspår för att kunna köra persontrafik. 

De kommuner som berörs av stationslägen kan även få bära kostnader för detta.  

 

För närvarande pågår arbete med järnvägsplaner. I första skedet hanteras nu 

järnvägsplan från Olofström mot Karlshamn. Järnvägsplan som direkt berör 

Älmhults kommun kommer sannolikt att påbörjas under 2023.  

 

Älmhults bangård inklusive nya mötesspår Södra stambanan 

Ett av de största problemen i transportsystemet är den höga belastningsgraden på 

Södra stambanan. Trafikverket arbetar nu med planering och genomförande av 

ny stambana på sträckan Lund – Hässleholm. När denna står klar är sträckan 

Hässleholm – Älmhult den i särklass hårdast belastade sträckan på Södra 

stambanan. Mot bakgrund av detta krävs åtgärder på Älmhults bangård för att 

frigöra kapacitet samt byggnation av nya mötesspår längs stambanan strax söder 

om Älmhults centralort.  

 

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie kring projektet och arbetet har 

resulterat i ett tydligt förslag att åtgärderna bör genomföras så snart som möjligt 

för att nå en funktionalitet i systemet. Trots detta återfinns inte åtgärderna i 

Trafikverkets förslag till nationell plan och inte heller i den av regeringen 

fastställda nationella infrastrukturplanen.  

 

Fortsatt dialog med Trafikverket samt beslutsfattare kring genomförande av 

åtgärderna är därmed nödvändigt. Anslaget till Trafikverket uppgår till drygt 900 

miljarder och under planperioden kan omprioriteringar ske, främst genom att 

utpekade objekt vid vissa tillfällen inte genomförs eller försenas av olika 

anledningar.  

 

Förbättrad vägförbindelse mellan Ljungby – Älmhult 
Sträckan är upptagen i nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun. 

Diskussioner har förts med såväl Ljungby kommun som regionen och 

Trafikverket. Dagen infrastruktur mellan kommunerna ger en förhållandevis 

lång restid sett till den faktiska sträckan mellan huvudorterna.  

Trafikverket har genomfört en enkel stråkstudie med två huvudsakliga förslag 

till åtgärder för att förbättra förbindelsen. I det ena förslaget går vägen över 

Hamneda medan det andra förslaget innebär att dra vägen över Södra Ljunga.  

 

Fortsatt dialog med Ljungby kommun samt Trafikverket och Region Kronoberg 

kommer att föras. 

 

Västra Ringleden 

Vägen är utpekad i den översiktliga planeringen och var ursprungligen tänkt att 

tillkomma efter planeringsperioden. Givet den höga tillväxttakten och den 
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framtida kraftiga expansionen av bostadsområden och verksamheter i den västra 

delen av centralorten tidigareläggs behovet. Vägen ansluter Ljungbyvägen, 

passerar väster om Venaområdet och fortsätter väster om Klöxhultsområdet.  

Slutligen viker den av mot industriområdena i södra delen av tätorten. Vägen blir 

viktig för att avleda trafik genom tätbebyggt område samt säkra 

kommunikationsmöjligheter för verksamheterna i de södra industriområdena 

inklusive terminalområdet. 

Trafikverket äger frågan om genomförande samt bär kostnaderna. Fortlöpande 

dialog kommer att föras med Trafikverket i frågan.  

 

 

Trafikutredning 

Projekten Ljungbyvägen-Gotthards gata samt Östra Ringleden pågår nu inom 

ramen för kommunens arbete med ny översiktsplan. Trafikutredningar samt 

analyser för att få ett ordentligt kunskapsunderlag pågår. Den bedömda nyttan 

kommer då att behöva vägas mot den bedömda kostnaden för dessa objekt innan 

beslut fattas.  

 

Gång- och cykelvägar 

En cykelplan är framtagen liksom en åtgärdsplan för trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder. Dessa ligger till grund för planerat genomförande av 

cykelvägsåtgärder. Flera objekt finns där trafiksäkerheten behöver höjas såsom 

gång- och cykelväg Skolgatan, Norregårdsgatan och Västra Ringvägen. Dessa 

utgör bland de mest trafikerade sträckorna inom centralorten. 
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5.3 VA-verksamheten (taxekollektivet)  

Ombyggnad reningsverk 

Projektet syftar till att säkerställa kapacitet och kvalité på 

avloppsvattenreningen. Dagens anläggning ligger nära gränsen på kapacitet och 

är i behov av upprustning. Projektering pågår för närvarande och beräknas vara 

klart till sommaren 2023. Genomförande av ombyggnation av reningsverket är 

planerad att ske mellan åren 2025-2027.  

 

Vattenförsörjning Diö 

Dagen vattenverk i Diö är byggt 1970 och har nått sin faktiska livslängd. 

Alternativet att rusta upp befintligt vattenverk eller bygga ett nytt är inte den 

mest effektiva lösningen då det är svårt att hitta grundvatten i området. En 

alternativ lösning är att bygga en överföringsledning från Älmhult till Diö. Detta 

är möjligt tack vare det nya vattenverket i Älmhult som har kapacitet för att 

försörja även Diö med färskvatten. Utredning pågår för närvarande.   

 

5.4 Digitalisering 

I Älmhults kommuns digitaliseringsplan, bilaga 2, beskrivs behoven samt de 

investeringar dessa ger upphov till. Dessa redovisas därför inte i 

samhällsbyggnadsplanen.  

 

 

5.5 Övriga strategiska investeringar 

 

Paradisparken 

Paradisparken belägen i Paradisområdets bostadsområde är i behov av 

färdigställande. Budgetposten i förslaget till investeringsplan avser utvecklande 

och färdigställande av parken för att skapa en ökad attraktivitet i området.  
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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 (10-12 år).   

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 2023  
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. Gällande 

befolkningsprognos bygger bland annat på en bostadsförsörjning anpassad mot en 

genomsnittlig årlig befolkningstillväxt om ca 1%. 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, se figur 1, redovisas kommunens totala eget ägda 

lokaler. Kommunens bestånd av eget ägda lokaler uppgår 2022 till cirka 145 517 kvm 

bruksarea (BRA). Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda 

verksamhetslokaler som 2022 uppgår till cirka 9 328 kvm bruksarea (BRA).  

Under 2022 kommer avveckling ske av förhyrning av moduler vid Haganässkolan i 

samband med att Paradiskolan tas i bruk från höstterminen 2022. Under 2021 har även 

tillbyggnation av skolan i Diö slutförts med en utökning av 460 kvm. 

Vidare har nytt LSS boende ”Isak” tillförts under 2021 med ca 300 kvm som hyrs i 

externa lokaler genom Älmhultsbostäder. 
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Figur 1.  Fördelning av kommunens eget ägda verksamhetslokaler i kvm, bruksarea (BRA) 

 

 
Figur 2. Fördelning av externt förhyrda verksamhetslokaler i kvm, bruksarea (BRA) 

 

 2.2  Lokalkostnader  
Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler 

uppgick till 105 714 500 kronor för 2022. Verksamheternas hyreskostnad för de externt 

förhyrda lokalerna uppgick till 7 357 122 kronor för 2022.  

För 2023 är bedömningen att den sammantagna kostnaden för eget ägda lokaler kommer 

att uppgå till 117 959 607 kronor. De främsta faktorerna till den ökade kostnaden är nya 

skollokaler, förändrad VA-taxa och ökade energipriser. 
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2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler  

I figur 3. redovisas verksamheternas hyreskostnad för eget ägda lokaler 2022 fördelat på 

förvaltning och viss verksamhet. Det är de två största förvaltningarna, 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna.  

I figur 4. Redovisas verksamheternas bedömda kostnader för 2023 avseende eget ägda 

lokaler. 

 

 
Figur 3. Fördelning av hyreskostnader för eget ägda lokaler per verksamhet - 2022 

    

  

Figur 4. Fördelning av hyreskostnad för eget ägda lokaler per verksamhet – 2023 
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2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler  

I figur 5 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2022 

fördelat på förvaltning och viss verksamhet. En bedömning är att även hyreskostnaderna 

för externt verksamhetslokaler kommer att öka vilket berörda verksamheter behöver ta 

höjd för. 

  

 
Figur 5. Fördelning av kostnader för externt för hyrda lokaler per verksamhet - 2022  

 

2.2.3 Lediga lokaler  
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850 000 kronor per år. Kostnader för eventuella investeringar och hyresintäkter har 

inte beräknats. 
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Civilförsvarsanläggningen 

Äskya 

På sikt avyttras Dialog med 

Fortifikationsverket 

Stinsahuset Uthyrning till 

verksamhet. 

Byggnaden är 

kulturminnesskyddad 

Taxihuset Uthyrning till 

verksamhet. 

 

SFK Flugan, Bökhults- 

badplats 

Uthyrning till 

verksamhet. 

Kräver investering i bland 

annat VA 

 

Lokaler som helt eller till del står outnyttjade. Kostnaden för dessa lokaler uppgår till 

ca 850 000 kronor per år. Åtgärderna är inte kostnadsberäknade. 

Fastighet Åtgärd Anteckning 

Hallaryd skola Öka användningsgraden 

alternativt avveckla. 

Outnyttjat ca 100 kvm 

av 906 kvm. 

Häradsbäck gm skola Riva befintliga byggnader 

alternativt planändring och 

avyttring för 

bostadsändamål. 

Outnyttjat ca 150 kvm 

av 150 kvm. 

Häradsbäck skola (del 

av) 

Riva befintliga byggnader 

alternativt planändring och 

avyttring för 

bostadsändamål. 

Outnyttjat ca 300 kvm 

av 300 kvm. 

Pjätteryd skola  Ökad användning alternativ 

avveckling, rivning eller 

avyttring. 

Outnyttjat ca 230 kvm 

av 1261 kvm. 

 

  

3. Lokalresursplan 2023 – 2033   
  

3.1 Förskola  
Förutsättningar  

Vid utgången av år 2021 var populationen i åldersspannet 1 – 5 år 1 160 barn i 

kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.    

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden 

beräknas uppgå till ca 125 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca 

112 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2033. I genomsnitt innebär det en 

ökning av kapacitetsbehovet om ca 10 platser per år under planeringsperioden.   

Det är framför allt i centralorten som behoven uppstår då det är här det huvudsakliga 

bostadsbyggandet kommer att ske. 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 

373



Lokalresursplan 2023–2033 

    9(18)  

 

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 samt det nystartade privata alternativet i Paradisområdet bidrar 

till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults kommun.  

 

Förändringar i lokalbeståndet  

År 2025 behövs ytterligare en förskola i östra delen av centralorten. Denna ska 

placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet och byggherredialogen 

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 

2021 till 1 820 barn.  

Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 671 barn.   

Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 491 barn i 

Älmhults kommun vid utgången av år 2021. Ungefär 10% av barnen går i friskola, 

vilket innebär att vid utgången av 2021 gick ca 2 240 barn i den kommunala 

grundskolan.  

Kapaciteten i de kommunala grundskoleenheterna vid halvårsskiftet 2022 ser ut 

enligt följande; 

Skola Antal platser 

F-6 skola i centralorten *1 1 562 platser 

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten 290 platser 

Högstadium, Linnéskolan *2 561 platser 

Internationella skolan  600 platser 

Summa platser 3 056 platser   

 

*1 Fördelat mellan Klöxhultsskolan 562 platser, Gemöskolan 300 platser, 

Paradisskolan 700 platser  
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*2 Varav 50 platser i tillfälliga moduler 

Utifrån en målbild om en genomsnittlig befolkningsökning i kommunen om ca 1% 

de närmaste 10 – 12 åren är lokalkapaciteten gällande grundskola F-6 från och med 

halvårsskiftet 2022 stor. Detta beror i princip uteslutande av byggandet av 

Paradisskolan. På Internationella skolan finns plats för ytterligare ca 150 barn och 

Paradisskolan kommer att kunna inrymma ytterligare ca 400 barn jämfört med 

skolstart augusti 2022. 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.   

Fram till år 2032 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med ca 200 barn 

och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med ca 190 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 var planerad att stå klar till 

höstterminen 2023 men projektet har på grund av undermåligt bullerplank på 

Trafikverkets område vilket måste hanteras innan projektet kan gå vidare. Etapp 1 av 

tillbyggnaden Linnéskolan beräknas nu stå klar till höstterminen 2024. 

När etapp 1 står klar inryms omkring 750 elever på Linnéskolan. När den andra 

etappen är slutförd kommer knappt 1 000 elever att kunna inrymmas i skolan, detta 

beräknas vara en tillräcklig volym för hela planeringsperioden.  

Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med 

höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan flyttar från och 

med höstterminen 2022 in i den nybyggda Paradisskolan och den tillfälliga 

modulskolan avvecklas.   

Diö skola har byggts till och tillbyggnaden togs i drift höstterminen 2021. 

Gällande den framtida lokaliseringen av skolans grundskoleverksamhet pågår ett 

arbete med en översyn av de framtida behoven. I detta arbete deltar presidierna från 
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kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och tekniska nämnden samt tjänstemän från 

de berörda förvaltningarna. Arbetet har fokus på att hitta en långsiktigt hållbar 

lösning som är bra för eleverna, motverkar segregationen och som ger en god 

ekonomisk hushållning.    

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan som 

tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 2033. 

Det föreslås emellertid att ta fram detaljplan samt annan planering för ytterligare 2 

paralleller grundskola F-6 i syfte att ha en förberedelse för det fall 

befolkningstillväxten blir högre än 1% under åren framåt. Dessa två paralleller kan 

bestå i utbyggnad av befintlig F-6 skola (Gemöskolan) alternativt en ny fristående 2 

parallells skola.  

  

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 2021 till 647 

personer. Därtill kommer behov för ca 100 överåriga elever.  

Under planeringsperioden fram till år 2032 kommer antalet ungdomar i 

gymnasieålder att öka med ca 180 personer. 

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   

Den förväntade elevökningen i gymnasiets verksamhet innebär ett behov av 

lokaltillskott. Det bästa sättet att lösa detta är genom att omlokalisera 

vuxenutbildningen till egna lokaler. Haganässkolans attraktivitet som 

ungdomsgymnasium skulle öka om det uppfattas som ett renodlat 

ungdomsgymnasium.  

Samtidigt är vuxenutbildningen i behov av flexiblare arbetssätt som exempelvis ökad 

möjlighet att studera på distans. Detta i sin tur innebär att vuxenutbildningens behov 

av undervisningslokaler är under förändring. För närvarande pågår en utredning som 

ska mynna ut i förslag till hur den framtida lokallösningen ska se ut för 

vuxenutbildningen vilket då även ger ökad lokalyta för ungdomsgymnasiet på 

Haganässkolan. Förslaget ska presenteras under 2022 för politiskt ställningstagande.   
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3.5 Vård- och omsorg  
Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård 

och omsorgsboende (110 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (11 

platser). Av de 181 boendeplatserna är 30 platser på Nicklagården ej i drift (pausade) 

men kan tas i bruk vid behov. 

 

Dagens kapacitet i vård- och omsorgsboenden ser ut enligt följande; 

Boende Antal platser 

Almgården  30 

Almgården (korttidsboende) 11 

Nicklagården  58 

Elmiersgården inkl plan 5 32 

Ekebo 27 

Solgården 23 

Totalt antal platser 181  

Varav ej i drift på Nicklagården   30 

 
Under perioden 2022 – 2033 minskar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 

2 592 till 2 588, en minskning om 4 personer. I åldern 80 år och äldre ökar 

befolkningen från 1014 till 1348, en ökning om 334 personer. Viktigt 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 2027 är ökningen 

lägre. Gruppen 80 år och äldre ökar under denna period med ca 175 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 (2022-03-25) 10 stycken i åldern 65 - 79 

år och 118 stycken som är 80 år eller äldre. 

 

Idag finns 3 593 (utgången av 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 11% av personerna i behov av plats på vårdboende. Utgår vi från att 

hälsan för Älmhultborna år 2033 är likvärdig med dagens situation uppgår det 

samlade behovet av vård- och omsorgsplatser år 2033 till ca 165. År 2026 förväntas 

behovet av vårdboende uppgå till ca145 platser.  

 
Förändringar i lokalbeståndet  

På Nicklagården är totalt 30 platser pausade. Dessa 30 platser kan tas i bruk vid 

behov.  

I dagsläget finns det 151 aktiva vård- och omsorgsplatser att tillgå, vilka är fördelade 

på följande boende: Nicklagården, Elmiersgården, Almgården, Ekebo samt 

Solgården.  
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Sammantaget gör det att behovet av en nybyggnation, tillbyggnad av befintliga 

boenden alternativt köp av platser av extern vårdgivare inte uppstår under 

planeringsperioden 2022 – 2033. 

 
Status på särskilda boenden    

Nyligen har en utredning genomförts avseende framtidens äldreomsorg (KS 

2021/93) av kommunledningsförvaltning, tekniska förvaltningen samt 

socialförvaltningen. Utredningen är genomförd på uppdrag av kommunfullmäktige 

och beskriver älmhultsbornas förväntningar på framtidens äldreomsorg.  

I ovan nämnda utredning har en genomlysning av de särskilda boendenas standard 

också gjorts, med utgångpunkt från socialtjänstlagens krav på boende för äldre 

människor samt boverkets och arbetsmiljöverkets krav. Genomlysningen har 

genomförts av tekniska förvaltningen tillsammans med extern arkitektkompetens. 

Arbetet har utmynnat i ett kunskapsunderlag som innehåller kostnadsbedömning för 

att renovera alternativt uppföra ett nytt boende. Underlaget visar på omfattningen av 

åtgärder som krävs och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja fastigheterna, exempelvis 

där det är fördelaktigt att riva och/eller bygga om eller till.  
 

Status per särskilt boende som byggnad är: 

Nicklagården har inga behov av större fastighetsreinvesteringar. Utvändigt finns 

behov av målning av fönster, dörrar och plåtarbeten. Krav finns på att installera en 

brandtrappa från plan 4 och plan 5 vilket måste ske snarast. 

 

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 20 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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Omsorg funktionsvariation 

2022 finns inom verksamhetsområde omsorg funktionsvariation tre gruppbostäder 

med sammanlagt 15 lägenheter och fyra servicebostäder med sammanlagt 40 

lägenheter. Inom Socialpsykiatri finns sammanlagt 15 lägenheter samt två 

korttidsplatser. Daglig verksamhet har 2022 sammanlagt 3 lokaler samt en mindre 

lägenhet. Totalt finns plats för ca 60 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 brukarlägenheter plus en 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. 

 

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). Utifrån boendeplanen kan det konstateras att behovet av 

gruppbostad är tillgodosett fram till början av 2025, 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.   

Fler personer har behov av insatsen daglig verksamhet, vilket kräver en utveckling 

av både meningsfull sysselsättning och ändamålsenliga lokaler.  Daglig verksamhet 

är redan idag trångbodda. År 2023 förväntas 65 personer ha behov av insatsen, i år är 

63 personer aktuella.  

  

3.6 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 

kommunen, såväl kortsiktigt som långsiktigt, säkra tillgången till idrottsanläggningar, 

idrottsmiljöer och mötesplatser i hela kommunen.  

För att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet har frågan alltmer integrerats 
tidigt i samhällsplaneringen. 

Fritidsgården Freja vars verksamhet riktar sig mot ungdomar i åldern 15-20 år är idag 
lokaliserad till källaren på Haganässkolan. Verksamheten delar denna lokal med 

bordtennisklubben. Verksamhetens behov och framtida lokallösning behöver utredas 
närmare. Innehållet i verksamheten bör utredas i samverkan med den berörda 

målgruppen. Utifrån de behov och de beslut som fattas utifrån innehållet i 

verksamheten kan då möjlig lokallösning och utformning av denna utredas och 
föreslås.   

Anläggningar 

- Idrottsplats Älmekulla har omfattande renoveringsbehov med starkt begränsade 
utvecklingsmöjlighet kopplat till bland annat utbyggnad. Renoveringsbehovet 

omfattar fotbollsplaner, läktare och omklädningsrum mm, uppskattad 
renoveringskostnad om minst 20 mkr. En renovering löser inte behovet av fler 

fotbollsplaner. Kommunledningsförvaltningen har ett särskilt uppdrag att utreda 
frågan om ny idrottsplats och detta ska redovisas under 2022.  

 

- 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 
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på barn och ungdomars egna villkor, samt bidrar till en god integration och 
samhörighet i området.   

 

Sammantaget möjliggör en utveckling av en ny idrottsplats 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.  
 

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 ingår inte i lokalresursplanen.  

 

3.7 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 och ambition på måltidsverksamheten uppgår till ca 

55 miljoner fram till och med 2025. Samtidigt är bedömningen att en utvecklings-

potential finns inom måltidsverksamheten och som också kan ge effektiviserings-

vinster avseende både investering och 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 samt 

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 har en utredning genomförts och redovisats i 

syfte att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig måltidsservice. Beslut om 

åtgärder och prioritering har ännu ej tagits. 

Inför budget 2023 och plan 2024–2025 är investerings- och driftkostnaden kopplat 

till kommunens kök enligt bedömning och sammanställning: 

 

 

 

 

Tillkommande lokalkostander för nedan projekt (Tkr) Investeringskostander (Tkr) Anteckning

Objekt Ingår i hyran 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025

Kök Paradisskolan
Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader (4,5%) 1 950 Tillagningskök med kapacitet 800 port

Kök Linneskolan
Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader (4,5%) Tillagningskök med kapacitet 2500 port

Kök Solgården
Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader (4,5%) 945 18 000

Tillagning 150 port. (utredning 

äldreomsorg pågår)

Kök Ryfors

Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 105 2 000 Anpassning till mottagning 

Kök Nicklagården

Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 577 11 000

Tillagningskök. (utredning äldreomsorg 

pågår)

Kök vid förskolor, Tornet, 

Eneryda, Liatorp, Pjätteryd

Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 210 236 0 4 000 4 500 Anpassning av mottagningskök

Kök Haganäs

Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 551 10 500 Renovering

Kök Gemö

Mediakostander, drift, felavhjälpning 

samt kapitaltjänstkostnader(4,5%) 262 5 000 Renovering

Summa 1 950 210 236 2 440 4 000 4 500 46 500
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Bäckgatan  

Fastigheten omfattar ca 7 000 kvm lokaler och 27 326 kvm inhägnad gårdsyta. 

Bäckgatan inrymmer olika verksamheter så som kommunala, polisens, regionens 

samt uthyrda delar till privata företag. 

 

Lokaler och verksamhetsanläggningen på Bäckgatan är i behov av en omfattande 

renovering för att uppfylla krav på arbetsmiljö samt att säkerställa funktionella, säkra 

och ändamålsenliga lokaler. I samband med dessa renoveringar kommer även drift- 

och energibesparandeåtgärder genomföras. 

 

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. En inventering 

har genomförts att kartlägga behoven för verksamheten i närtid och om tre år. 

Inventeringen visar att behovet i närtid kan hanteras med mindre justeringar i 

befintlig byggnad. Behoven om tre år kan eventuellt medföra omlokaliseringar eller 

ökad flexibel användning av arbetsplatser.   

 

  

382



Lokalresursplan 2023–2033 

    18(18)  

 

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.  

 

 

 5. Budget 2023 med planår 2024–2025 - hyreskostnad   
 

Tabellen nedan visar tillkommande driftskostnader för lokalinvesteringar. Här har 

även år 2026 tagits med för att visa effekten av Linnéskolan etapp 2.   

  

  
 

Tillkommande Lokalkostnad för nedan projekt TKR Drift TKR

2023 2024 2025 2026

Skola 7-9 Linné etapp 1 Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 3 100 3 100 3 100

Kapitaltjänstkostnad 8 125 8 125 8 125

Lokalvårdskostnad 2 000 2 570 2 570

Summa 0 13 225 13 795 13 795

Skola 7-9 Linné etapp 2 omb Mediakostnad, drift*, felavhjälpande

Kapitaltjänstkostnad 4 107

Lokalvårdskostnad

Summa 0 0 0 4 107

Skola F-6 Paradiset Mediakostnad, drift*, felavhjälpande 2 960 2 960 2 960 2 960

Kapitaltjänstkostnad 8 265 8 265 8 265 8 265

Lokalvårdskostnad 2 081 2 081 2 081 2 081

Summa 13 306 13 306 13 306 13 306

SUMMA TOTALT Totalt per år 13 306 26 531 27 101 31 208

Lokalresursplan 2022 - 2032

Not Status

Objekt
1 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 Projektering

2 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 omb Projektering

3 Skola F-6 Paradiset Slutfas färdigställande Byggnation

Utbyggnad F-6, Gemön el. alternativ DP görs för beredskap högre tillväxt Inget uppdrag

6 Skola Haganässkolan ökat lokalbehov Förslag vux utb tas fram Förstudie

7 Tillfällig modulskola Avveckling sker under hösten 2022 Färdigställd

8 Förskola Haga ersättning Privat aktör ingen investering Inget uppdrag

10 Förskola Furulund Privat aktör ingen investering Projektering

11 Förskola Vena Planprogram

13 Renovering ishall Diö Inget uppdrag

14 Ny idrottsplats  Vena (om uppdrag) Utreds enligt särskilt uppdrag Inget uppdrag

Detaljplan

Planering

Projektering

Upphandling

Byggnation

Avveckling

20322025 203120242022 2023 2026 2027 2028 2029 2030
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Inledning 
Digitaliseringsplanen pekar ut färdriktning och prioriteringar för digital 

utveckling i Älmhults kommun under åren 2021–2025.  

Planen fastställer mål och övergripande strategier som ska ligga till grund för 

digitaliseringsarbetet under de närmaste 3 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. 
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Vår syn på digitalisering  
 

Varför vi digitaliserar  

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. 

 

Vad 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 vi digitaliserar  

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.  

Vi är öppna för nya möjligheter och tar oss an utmaningar med lösningsfokus 

och ett agilt förhållningssätt. Vi vågar utmana och utveckla.  

 

Tidslinje för digitalisering 

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 
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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 som 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 utvecklingsfunktion inom IT- och 

Digitaliseringsavdelning som också ansvarar för att driva den övergripande 

digitaliseringsplanen. 
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Övergripande mål och strategiska 

utvecklingsområden 2021–2025 
  

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. 

392



  Digitaliseringsplan 

 
 2022-06-01  10(20) 

 

 

  

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 har utvecklats och lanserades i mars 

2022. Webbplatsen möter bättre besökares krav på en modern serviceinriktad 

kommunal webbplats som utgår från deras behov av service och information. 

Webbplatsen är en plattform och förutsättning för kommunens 

digitaliseringsutveckling. Utveckling och uppdatering med funktioner, 

information med mera sker löpande och fortgår 2022–2025. 

 

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 

är delakultur, information och kommunikation samt systematiskt användande av 

digitala verktyg och medier. 
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Inom Älmhults skolor och förskolor pågår också ett stort förändringsarbete där 

det nu är infört ett modernt verksamhetssystem som 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 e-

tjänster, 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 påbörjade under 2020 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. 

 

Cybersäkerhet och informationssäkerhet 

I takt med att samhället blir mer digitaliserat blir det också mer sårbart för 

attacker mot den infrastruktur som används inom IT och för intrång och otillåten 

åtkomst till information. För att höja vår kunskap och beredskap inom dessa 

säkerhetsområden kommer mer fokus att läggas på frågorna. Det innebär till 

exempel starkare skydd i våra system och att höja våra medarbetares 

kunskapsnivå om hot och risker. 
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Översiktsbild strategiska utvecklingsområden  

för digitalisering 
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Översikt ekonomi 
Budget 2023 är andra året vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med vår 

digitaliseringsplan. Genom ett förvaltningsövergripande arbete har ett antal 

digitaliseringsinitiativ utarbetats som ger stor verksamhetsnytta.  

De beräknade kostnaderna för de ingående projekten och aktiviteterna samlas i 

budget hos IT- och Digitaliseringsavdelningen som ansvarar för planering, 

utförande och uppföljning. 

Budgeterade medel till förfogande för perioden 2022–2024 är 7 miljoner kronor. 

Utöver dessa medel har socialförvaltningen egna investeringsmedel för 

digitalisering på 3 miljoner kronor. 
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Översikt resultatmål 2022 i relation till 

digitaliseringsmål  
 

 

Resultatmål 2022 Huvudprocess Nämnd Digitaliseringsmål 

I Älmhults kommun ökar 

andelen självförsörjande 

hushåll för varje år 

Utbildning och 

arbetsmarknad 

• Kommunstyrelsen 

• Socialnämnden 

• Utbildningsnämnden 

 

• Enklare 

vardag  

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

 

I Älmhults kommun 

skapar vi förutsättningar 

för ett rikt och varierat 

fritids- och kulturutbud 

och mötesplatser 

Samhällsutveckling • Kommunstyrelsen 

• Kultur- och 

fritidsnämnden 

 

• Enklare 

vardag 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning  

I Älmhults kommun ökar 

befolkningen med 1% 

årligen. 

Befolkningsökningen 

sker i kommunens olika 

delar 

Samhällsutveckling • Kommunstyrelsen 

• Kultur- och 

fritidsnämnden 

• Miljö- och 

byggnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Utbildningsnämnden 

• Enklare 

vardag  

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning 

I Älmhults kommun är 

det enkelt och effektivt 

att få kontakt och hjälp 

när du vill starta företag 

eller utveckla ditt företag 

Samhällsutveckling • Kommunstyrelsen 

• Miljö- och 

byggnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Enklare 

vardag 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning  

 

I Älmhults kommun får 

du snabb och effektiv 

service dygnets alla 

timmar 

Samhällsutveckling • Kommunstyrelsen 

• Kultur- och 

fritidsnämnden 

• Miljö- och 

byggnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Utbildningsnämnden 

• Enklare 

vardag 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning  

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

I Älmhults kommun ska 

du få ett tydligt och 

snabbt besked så att du 

Samhällsutveckling • Kommunstyrelsen 

• Miljö- och 

byggnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Enklare 

vardag 

• Högre kvalitet 

och effektivitet  
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kan börja bygga ditt hus 

inom 6 månader 

 

  

Resultatmål 2020 Huvudprocess Nämnd Digitaliseringsmål 

I Älmhults kommun 

arbetar vi 

hälsofrämjande och 

förebyggande vilket 

innebär ett minskat 

stödbehov 

Välfärd 

 

• Kultur- och 

fritidsnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Utbildningsnämnden 

 

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning 

 

I Älmhults kommun ska 

alla barn och elever få 

sina val av skolor 

Utbildning och 

arbetsmarknad 

• Utbildningsnämnden • Enklare 

vardag  

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

 

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 • Socialnämnden 

• Utbildningsnämnden 

 

• Enklare 

vardag  

• Högre kvalitet 

och effektivitet 

• Smartare och 

öppnare 

förvaltning 

Alla barn och elever har 

en positiv 

kunskapsutveckling 

samt att alla är behöriga 

till yrkesprogram på 

gymnasiet 

Utbildning och 

arbetsmarknad 

• Utbildningsnämnden • 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))  

• Tillgänglighetsdirektivet (2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig 

service) 

• Kameraövervakningslagen (2018:1200)  

• 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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Leader - programperiod 2021-2027 
Ärendenummer KS 2020/67 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Leader Linné Småland äskar 

motsvarande budgetram från Jordbruksverket för kommande programperiod. 
Medel om 200 000 kr per år till medfinansiering för 2023–2027 hanteras i 
kommande budgetprocess. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2020-09-08, § 184, beslut om en intresseanmälan om 
deltagande i nuvarande leaderområde programperiod, 2021–2027.  
2021-02-02, § 27, fattade kommunstyrelsen beslut om fortsatt samarbete med 
Leader Linné Småland och reserverade ett anslag om 200 000 kr per år, 2021–
2022, till medfinansiering att anslås ur kommunstyrelsens anslag för strategiska 
satsningar. 
I information om kommande budget och verksamhet för Leader Linné Småland 
programperiod 2023–2027 framkommer att budgeten ännu inte är fastställd, men 
troligen kommer det även fortsatt att krävas 33 % medfinansiering. Enligt 
Jordbruksverket ska alla leaderområden äska om medel till en budgetram senast 
30 mars 2022. Budgetfördelning till leaderområdena meddelas därefter av 
Jordbruksverket i juni 2022.  
Leader Linné Smålands intention är att äska om motsvarande medel som i 
innevarande period med en fördelning mellan ingående kommuner på liknande 
sätt som tidigare, det vill säga utifrån antalet invånare i respektive kommun. 
Detta innebär för Älmhults kommun små förändringar i en årlig 
medfinansiering. Nästa fakturering för Älmhults kommun (våren 2022) är 
206 097 kr + medlemsavgift med 2000 kr.  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om Älmhults kommun önskar att 
Leader Linné Småland äskar motsvarande budgetram från Jordbruksverket eller 
om det finns synpunkter om en eventuell förändring. Svar med ställningstagande 
önskas senast 15 mars 2022. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 11 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17 

• Skrivelse från Leader Linné Småland daterad 2021-12-13 
 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Leader Linné Småland 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 117 Namninsamling- Rätten till arbetsskor gäller 
inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad 
av Kommunal Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/85 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

ett beslutsunderlag för inrättande av skobidrag för personal inom vård och 
omsorg, förskola och fritids.  

2. Förslaget ska hanteras i samband med ordinarie budgetprocess. 
Personalutskottet ser det som önskvärt att medarbetare hanteras likvärdigt inom 
berörda förvaltningar. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling gällande rätten till arbetsskor inkom från Kommunal 2022-
04-04. I skrivelsen framförs att rätten till arbetsskor inte gäller alla som är 
anställda i Älmhults kommun. Anställda inom vård och omsorg samt skola och 
förskola får idag bekosta sina skor själva. Kommunal framför att de vill att 
arbetsgivaren ska bekosta skor till samtliga anställda inom vård och omsorg samt 
skola och förskola.  
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet 2022-04-25 och gav då 
HR-avdelningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till 
personalutskottet i maj.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-05-23, § 22 

• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-04-25, § 18 

• Namninsamling från Kommunal daterad 2022-03-14  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helén Bengtsson (S), Sonja Emilsson (M) och Ann Johansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 74 Översyn av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2022/83 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillföra tekniska nämnden 

10 miljoner kronor i budget 2023 för vatten och avlopp för att täcka tidigare 
underskott. 

2. Uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram förslag till taxeföreskrifter med 
höjd anläggningstaxa om 33 % men inte höjd brukningstaxa för 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-10-25, § 154 antagit en ny VA-taxa för Älmhults 
kommun. 
Utredningen om översyn av VA-taxan har visat att VA-verksamheten har ett 
upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod. VA-taxan behöver höjas i flera steg och enligt utredningen från 2021 
så föreslogs nedanstående höjningar. 
Anläggningstaxan har från och med 2022 höjts med 46% och behöver 2023 
höjas med 33%.  
Intäkterna från brukningstaxan har från och med 2022 höjts med 38%. Enligt 
VA-utredning från 2021 behöver intäkterna höjas med 12% inför 2023 och 5% 
inför 2024. 
Den nya taxan baseras på Svenskt Vattens (branschorganisation för Sveriges 
VA-organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.    
Inför höjning av VA-taxa för 2023 har en ny översyn av VA-taxan genomförts 
enligt uppdrag från tekniska nämnden.  I översynen har en analys av utfallet av 
nya taxan gjorts utifrån perspektivet kund, VA-ekonomi och VA-verksamhetens 
drift- och investeringsbudget. En genomgång av befintlig och framtida 
investeringsbudget och driftbudget har gjorts för att bedöma behovet av 
taxehöjning inför 2023. I översynen har också övervägande om andra 
fördelningsnycklar för intäkterna från brukningstaxan gjorts för att se hur detta 
påverkar kunden samt en analys över hur tidsperioden för reglering av 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

upparbetat underskott kan göras.  Någon ytterligare genomlysning av 
taxehöjning för anläggningstaxan har inte gjorts utan där gäller fortfarande 
utredningen från 2021.  
Utredningen, översyn av VA-taxa inför 2023, daterad 22-07-07, visar att 
ytterligare höjning av VA-taxans brukningstaxa krävs. För att nå en VA-
ekonomi i balans krävs att intäkterna från brukningstaxan höjs i flera steg med 
12 % inför 2023 och 10 % årligen 2024–2026. En motsvarande översyn som 
gjorts 2022 behöver göras varje år för att säkerställa att VA-ekonomin är i 
balans. 
Ordföranden har lämnat en ordförandeskrivelse i ärendet som förordar att 
kommunfullmäktige tillför 10 miljoner kronor i budget 2023 för att täcka 
underskottet.  
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-09-06 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 

• Utredning om översyn av VA-taxan inför 2023 daterad 2022-07-07, Envidan 

• Kostnadsutredning för VA-kollektivet daterad 2022-07-07, VA-avdelningen   
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar följande: 

 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige tillföra tekniska nämnden 
10 miljoner kronor i budget 2023 för vatten och avlopp. 

 Anläggningstaxan höjs med 33 % 2023 men brukningstaxan höjs inte. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) förslag och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: Höjningen av Älmhults VA-taxa var 
sista året påtagligt hög och har påverkat framförallt företagare i kommunen. 

Utredningen som är gjord kring finansiering och drift av VA-systemet är väl 
genomgjord och lyfter upp de utmaningar vi måste ta ansvar för, bland annat den 
skuld som finns då VA-taxan under många år legat för lågt.  

409



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-13 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Utifrån världsläget med stora ökade fasta utgifter för alla företag tycker vi det är 
viktigt att vi från kommunens sida försöker dämpa prisökningen på VA om det 
är möjligt. Delvis genom att förlänga tiden på återbetalningen av den skuld som 
finns, men också genom att tillföra engångssummor från skattekollektivet för att 
komma till rätta med det. Engångssummans storlek är starkt kopplad till 
kommunkoncernens övergripande ekonomi och det är därför svårt för tekniska 
nämnden att veta om dessa pengar kommer tillföras. Om de inte tillförs 
samtidigt som vi inte höjer VA-taxan så kommer va-kollektivet fortsätta att gå 
minus.  

Vi tycker det är budgetberedningens ansvar att fatta dessa beslut, men att 
tekniska nämnden ska komma med olika alternativ på hur det kan lösas.  

Med anledning av detta vill vi skicka ärendet vidare till budgetberedningen med 
förslaget att tillföra pengar utifrån ordförandeskrivningen, men om så inte blir 
fallet så måste taxorna höjas enligt tjänsteskrivelsen eller något av utredningens 
förslag.  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutgiltigt beslut) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
VA-chef 
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GRUPPLEDAREN HAR ORDET
Politiken i kommunen står fortsatt inför ett vägval och har gjort så under flera år. Det handlar om hur 
vi långsiktigt ska lösa den ekonomiska situationen som kommunen befunnit och ännu befinner sig i . 
Det går att lösa siffror tillfälligt genom att räkna på att det blir en inflyttning till kommunen, även om 
verkligheten och det sunda förnuftet säger något annat. Det går att låtsas som att kostnader med 
diverse uppräkningar inte kommer att ske, men de kommer ändå. Beteendet är destruktivt och man 
lånar från framtiden och våra barn. I programmet lyxfällan finns fenomenet i program efter program, 
privatpersoner lånar pengar för att täcka andra skulder. Personerna i programmet har tagit beslut 
tidigare i sina liv som man sen inte anpassat sig till. Situationen förvärras dag efter dag, månad efter 
månad och år efter år tills de slutligen behöver hjälp och stöd för att komma till insikt med det 
uppenbara. Politikerna i kommunen har styrt kommunen på samma sätt. Vi tog emot en hel del 
människor som stod långt från arbetsmarknaden under ett antal år, vilket gjort att försörjningsstödet 
har rusat iväg. Istället för att anpassa sig efter verkligheten så drar man in på kärnverksamhet och  
nödvändigt underhåll i kommunen, i tron om att inom några år blir det bättre. Detta genom en ökad 
befolkning och därmed skatteintäkter till det kommunala utjämningssystemet. Men bara för man har 
tagit emot en hel del människor som många är i behov av bistånd, betyder det inte att kommunens 
attraktivitet ökar. Läget är det samma som tidigare med undantaget att försörjningsstödet fortsätter 
öka.

Vi Sverigedemokrater anser att vi ska anpassa oss efter verkligheten och satsa på det som gör bygden 
så fantastisk, vi behöver bli bättre på att göra oss attraktiva för näringslivet så att företag vågar satsa 
på etablering. Vi ser att Älmhult har förutsättningar att växa och nå sin potential med både 
internationella och lokala resurser, men då krävs att en större andel blir självförsörjande. I dagsläget 
belastas våra skattemedel alldeles för tungt av att kommunen tillser arbetsföra invånare 
försörjningsstöd utan motprestation. Att införa sysselsättningskrav för de som uppbär ekonomiskt 
stöd från kommunen skulle ge dessa en mer inkluderande vardag i samhället.

Vi bor i en vacker kommun som vi ska vara stolta över, där vi med fokuserade mål ska sträva för en 
naturlig inflyttning till kommunen. Ett Älmhult som människor väljer för sin fantastiska omgivning, 
möjlighet till arbete, självförsörjning och god omsorg genom livets olika skeden hellre än att av olika 
orsaker placeras här.
Förutsatt att vi vårdar våra tillgångar väl och inte lägger dagens problem på framtiden har vi mycket 
att glädjas över och se fram emot i vår kommun. 
Med bättre förutsättningar för anställningar och ökade kontakter ute i arbetslivet är det av stor vikt 
att de som inte har svenska som modersmål får anledning samt motivation att lära sig språket genom 
olika aktiviteter och praktiserande för att kunna bli anställningsbara och därmed bidra 
till det gemensamma skattekollektivet.

När det gäller våra ungdomar, så är utbildning och betyg en viktig del för 
framtiden som kommunen behöver förbättra, men vi ska inte underskatta den 
sociala kontakten utanför skolan där kamratskap och kunskap skapas. Älmhults 
kommun behöver som vi ser det fler samlingspunkter för ungdommar på 
fritiden, vi välkomnar initiativ från näringslivet gällande ungdomsutbud i 
kommunen, där sport inte är det enskilda spåret och där närvarande vuxna blir 
ett naturlig besöksmål för våra unga.för nöje och utveckling. 
Sammanfattningsvis så finns det mycket vi ska vara stolta över i vår kommun, 
så låt oss utveckla och förvalta det på rätt sätt.

Jeanette Nette Schölin 
Gruppledare 
Sverigedemokraterna
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SAMMANFATTNING AV BUDGETEN
Älmhult ska fortsätta att växa genom ett utvecklat näringsliv och föreningsliv och vi ska ge 
våra invånare trygghet. Vår kommun är möjligheternas kommun, med ett internationellt 
intresse tack vare IKEA. Dock väljer flertalet som jobbar på IKEA att inte bosätta sig i 
kommunen vilket vitnar om att kommunen inte lever upp till den attraktivitet som man kan 
förvänta sig; det handlar bland annat om trygghet, skola, vård och boende. Skattesatsen är 
också viktig för attraktionskraften att välja Älmhult framför andra kommuner i vårt 
närområde. Kommunen ska fokusera på kärnuppdraget samtidigt som vi vill att kommunen 
utvecklas till att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Skatten ska inte vara 
mer än det som krävs för att vi ska ha trygghet för våra medborgare, samtidigt som det inte  
är bra om vi har en högre skattesats än våra grannkommuner. 

• Se över hela kommunens obebygda tomter för samanställning av framtida möjlighet för 
bebyggelse som kan gynna landsbygdens utveckling gällande service och befolkningsökning.

• Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets behov av utbildad personal  
tillgodoses i den mån det är möjligt

• Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och godkända, samt att 
detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden eller anmärkningar.

• Verka för och införa fler mikroupphandlingar så att fler lokala företag kan deltaga
• Uppmärksamma raggarkulturen 
• Öppna upp för innovationsupphandlingar
• Införa efterhandsfakturering av kontrollverksamhet
• Utreda vad kommunen mer kan göra för att skapa förutsättningar för företagande och arbete 
• Utveckla metoder för bättre medborgar- och företagsservice
• Införa lägre kommunala engångsavgifter för de företag som vill nyetablera sig eller bygga ut
• Införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Älmhult
• Låta externa budgivare köpa och bebygga "Gladan.
• Kommunen ska ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv 

och föreningar samverkar för att förebygga brott. 
• Öka samverkan mellan företag och skola
• Uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.
• Sätta upp ett mål om kortaste möjliga handläggningstid för byggnadsnämnden
• Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och 

promenadstråk
• Upprätta kameraövervakning och andra tekniska lösningar vid utsatta och samhällskritiska 

platser
• Främja stadskärnan och dess handel genom större parkeringsytor centralt som även kan brukas 

vid olika event.
• Finna förutsättningar så att samtliga barn och ungdomar når kunskapskraven, men för det ska 

kunna ske måste vi jobba mer med tryggheten. Är man inte trygg kan man inte heller fokusera. 
• Skapa kamratgård med utrymme för den motorintresserade ungdomen.
• Informationskampanj om hälsa, samt vad man då kan göra för att uppnå en god hälsa.
• Inte sälja ut kommunalägda verksamheter
• Införa ett tiggeriförbud i kommunen genom den lokala ordningsstadgan
• Kommunen ska kräva goda språkkunskaper i svenska språket för arbete inom  äldreomsorgen
• Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa 
• Utöka bevakning av högstadie- och gymnasieskolan för att skapa trygghet
• Polisanmäla alla elever, oavsett ålder, som begår brott
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• All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn

• Motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet
• Utreda vad kommunen kan göra för att göra det lättare att stänga av/flytta på stökiga elever
• Ansöka om kameraövervakning för allmänna monument och konstverk
• Förstärka arbetet mot våld i nära relationer 
• Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa 

på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. 
• Öka attraktiviteten för Älmhults gymnasieskola för ungdomar boende utanför  

Älmhults kommun
• Verka för att fler aktörer erbjuder SFI 
• Införa anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan 
• Se till att skolmaten ska vara lokalproducerad när detta är möjligt
• Fokusera på kultur som är skapande för barn där de får använda alla sinnen och inte bara ögon 

och öron
• Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför centralorten 
• Fokusera på kultur för äldre
• Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg 
• Införa en ut- och gå-garanti samt en välja mat-garanti
• Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i Älmhults kommun
• Göra en översyn över befintliga regler som avser socialbidrag, där socialnämnden endast ska 

bevilja stöd för det lagen kräver. 
• Skapa en mer slimmad organisation där vi exempelvis kan slå ihop nämnder och skapa mindre 

men fler utskott, enligt utredning från SKR
• Organisera läxhjälp i gymnasiet i större utsträckning.  
• Göra IT-satsningar på e-hälsa
• Införa mer inkluderande kultur
• Erbjuda D-vitamin till alla som ingår i SoL- och LSS-verksamhet.

En oförändrad skattesats
Skattesatsen är ett viktigt instrument som kan användas när alla andra möjligheter är tagna. 
Än så länge befinner sig inte Älmhult där. Vi Sverigedemokrater anser att skattesatsen kan 
höjas för att se till att vår vård och skola ska fungera tillfredställande, samtidigt som den inte 
ska gå till extravaganta satsningar som ger litet mervärde. Problematiken med en höjd 
skattesats är att folk väljer att bo på andra orter där skattesatsen är lägre men där tryggheten 
och utbudet är lika bra, och då istället pendla till Älmhult om man har familj, arbete och 
vänner där. 
En av anledningarna till att det gått utför senaste åren är att Älmhult inte tog något ansvar 
och sa stop till nya migranter på bygden vilket nu har resulterat i att kostnaderna har ökat 
lavinartat de senaste fem - sex åren.
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VISION

”Varje människa har rätt att omges av trygghet och kunskap, från barnsben till 
ålderdom”

I Älmhult ska alla kunna känna sig trygga, oavsett vilket livsskede man befinner sig i. När 
man ringer 112 ska man få hjälp direkt och veta att hjälp kommer vara på plats inom några 
minuter. Skolan ska präglas av gemenskap, kunskap, fakta, trygghet där mobbing ska 
förebyggas. Våra äldre ska kunna känna livskvalitet med allt ifrån bra lagad närproducerad 
mat till diverse aktiviteter att delta i. Arbetslösheten ska vara så pass låg att vill man ha ett 
jobb så ska man kunna få ett jobb. 
Alla Älmhultsbor ska kunna känna sig stolta över sin byggd och det ska vara en attraktiv 
plats som folk vill bosätta sig  och vilja stanna på livet ut.

HUR KOMMUNEN SKA STYRAS

”Politiken har endast en uppgift – Att säkerställa välfärden för folket”

VÄLFÄRDEN I KOMMUNEN

Älmhults kommun är en landsbygdskommun som med sin närhet till naturen och större 
närliggande städer, utgör en kommun med stora möjligheter för invånarna genom 
ansvarsfull politik. 

Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att 
bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av 
samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad kommunen behålla ett betydande 
mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Stadsplanering och arkitektur 
måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. 
Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det 
mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. 
Hela Älmhults kommun ska leva och befolkas, möjligheter skall skapas för invånarnas bästa 
oaktat om man väljer att bo centralt eller omkring någon av våra fina lantligt belägna byar 
som omfamnar Älmhult.

Välfärden är det gemensamma levnadsförhållande vi byggt upp genom ekonomi, hälsa, 
utbildning och bostadsförhållanden, det vill säga graden av medborgarnas välmående. 
Ekonomin ingår främst som individens samlade ekonomiska resurser medan folkhälsan, 
kvaliteten på utbildning och vår bostadssituation tillhör det vi kallar för allmän välfärd. I 
den allmänna välfärden finns en grundläggande nivå som vi har ett gemensamt ansvar att 
leva upp till där skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning ingår. I samtliga av dessa 
delar har kommunen ett ansvar.
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Följden av fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Älmhult och en tryggare 
välfärd
Genom att öka sysselsättningen av riktiga jobb och främja företagande skapar vi grunden för 
ett Älmhult som håller ihop. I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som 
expandera. IKEA är fantastiskt för Älmhult och är en motor som vi kan ta bättre vara på 
genom att skapa förutsättningar för de som jobbar där även ska vilja bo i våran kommun.

För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter där nivån 
på skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för hög skattesats i en 
kommun till en sämre välfärd. Människor vill inte bosätta sig här och företag väljer att 
etablera sig någon annanstans.  Genom en för låg skattesats kan Älmhult inte upprätthålla 
de skyddsnät och den trygghet som våra kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja 
företagande och en bra skattesats ger den bästa garanten för en trygg skola, vård och 
omsorg.

Alla vill leva i trygghet och frihet 
Människors behov ser olika ut beroende på var man befinner sig i livet men den 
fundamentala grunden är densamma. Därför har vår budget sin utgångspunkt i Manfred 
Max Neefs behovsdefinition.

När välfärdsdiskussionen ställs i centrum fokuseras den i allmänhet på de människor som 
tenderar vara som mest utsatta och befinna sig i en beroendeställning. Det innefattar 
individens välfärd under barndom, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, fattigdom och 
funktionsnedsättning. Det gemensamma för de här grupperna och alla andra i samhället är 
trygghet, något som uppstår när medborgarnas grundläggande fundamentala grunder är 
uppfyllda.

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett 
bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden oavsett storlek 
på plånboken och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. För att uppnå detta krävs 
det god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat 
samt upplevd kvalitet hos Älmhultsborna.

Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av skolor, 
vårdcentraler och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter 
bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa 
verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, anhöriga och de anställda. Alternativ 
drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad fördelar, inte bara 
valfrihetsmässiga utan även ekonomiska 
och kvalitetsmässiga. Genom alternativa 
konkurrerande driftsformer stimuleras 
utvecklingen för högre kvalitet och bättre 
service till Älmhultsborna. Det frigör också 
i större utsträckning den kreativitet och 
nytänkande som finns hos kommunens 
medarbetare. Vi ska låta oss bli utmanade 
inom alla kommunala verksamheter som 
inte är av strategisk betydelse eller 
myndighetsutövning. Älmhults kommun 
ska alltid stå som garant för kvaliteten.
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Det gemensamma ägandet 
I vissa andra kommuner har politikerna sålt ut mycket av de egna verksamheterna, ibland 
för det ser bättre ut ekonomiskt inom de närmast kommande åren och ibland för man inte 
tycker att det är ett område som kommunen ska hålla på med. Ibland kan detta vara rätt om 
det är av sådan natur att det inte ger något mervärde för medborgarna.

Med denna budget avser vi inte att det ska säljas ut några äldreboenden eller något annat 
som kommunen har byggt upp och som ger ett stort samhällsvärde.

En viktig del i det gemensamma ägandet är sådant som föreningslivet har nytta av. Det ger 
ofta en stor mervärdesvinst för samhället. Det kan handla om allt från idrottsplatser, 
motionsspår, fritidsgårdar till teaterscener. Är dessa använda så finns det ingen anledning 
till att sälja eller att lägga ned då det riskerar att flera olika aktörer inte kan använda lokalen. 

De kommunala bolagen är viktiga för kommunen och ger medborgarna ett stort mervärde, 
allt från Älmhultsbostäder till ElmNet, dessa ska inte säljas ut.

Den trivsamma kommunen 
Gestaltningen av kommunen är viktig för trivsamheten och då innefattar det allt från 
utsmyckningen på byggnader till hur upplysningen sker. Konstverk behöver inte vara något 
som man tittar på utan de kan även ge en funktion.

Demokrati i fullmäktige 
Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden syftar till att ge enskilda 
medborgare möjlighet att komma till tals och ställa frågor till kommunens politiker, främst 
presidieledamöter i berörda nämnden, och få dem besvarade publikt. 

För att undvika att frågestunden utgör en plattform för kampanjer, partipolitisk debatt och 
liknande kommer vi återinför Allmänhetens frågestund på dagordningen där 
kommunfullmäktige avgör om en fråga får ställas samt att endast en fråga per frågeställare 
får ställas vid varje frågestund.
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TRYGGHET

”Den som inte är trygg kommer aldrig vara fri”

Kommunen ska upprätthålla sin del av samhällskontraktet 
Samhällskontraktet i teoretisk mening är den överenskommelse mellan styrande och 
medborgare, i detta fall kommun och Älmhults invånare. Överenskommelsen har som 
uppgift att se till att medborgarna upplever lugn genom att liv och egendom skyddas. Det är 
ingen tvekan om att detta samhällskontrakt är under press och kommunen måste göra det 
som krävs för att stävja utvecklingen av oroligheter, våldtäkter, misshandel, stölder och 
andra våldsbrott som kraftigt ökat de senaste 20 åren. Om så inte sker kan det i 
förlängningen leda till att utsatta tar lagen i egna händer, vilket är i riktning mot ett samhälle 
som i längden är utan en fungerande välfärd eller moral och etik.  
 
Som demokratiskt valda av invånarna, med folkets intresse i fokus, anser vi därför att det 
ska införas kameraövervakning på de platser i bygden där folk inte upplever den trygghet 
som kommunen ska tillhandahålla.  
Kameraövervakning motverkar inte brotten i sig men kan förhindra att de upprepas av 
samma människor då polisen med denna metod kan identifiera och lagföra de kriminella. 
Fokus måste även ligga på att skydda nästa potentiella offer samtidigt som vi arbetar 
förebyggande mot brott. En upplevd trygghet för allmänheten genom kameraövervakning 
skapar även en effekt av att fler rör sig i området vilket gör att våldsverkare drar sig undan. 
 
Trygghet i hemmet – en rättighet för kvinnor och barn
Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva otrygghet i 
sitt eget hem är en av de värsta kränkningar utan motstycke. Ofta är det kvinnor som 
utsätts, inte sällan är det barn som ser på. I genomsnitt mördas 13 kvinnor varje år där 
kvinnan haft en parrelation med förövaren och 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott 
kopplade till nära relationer. NCK:s (Nationellt centrum för kvinnofrid) studie ”Våld och 
hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen 
till hälsa", redovisar att 20 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat och 
systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.
Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som i 
villakvarteren. För de som utsätts är tröskeln hög och vägen till hjälp är lång. Nyckeln är 
ökad tillgänglighet till organisationer och samhällsaktörer som kan skapa trygghet, råd och 
skydd. Detsamma gäller för brott som grundar sig i så kallad hederskultur, ett av vår tids 
största frihets- och jämställdhetsproblem med ett stort mörkertal som grund.  
 
Våld mot kvinnor ska aldrig accepteras 
Där är skillnad mellan män och kvinnor, det är inte bara en social konstruktion, utan allt 
från hormoner till DNA skiljer oss åt. Även om skillnaderna är stora så finns det män som 
inte är riktiga män utan ynkryggar som misshandlar och slår. Detta får aldrig någonsin 
accepteras och en gång är en gång och det kommer att ske igen. Skyddade boenden för 
kvinnor och barn är livsviktiga, men idag finns opportunistiska möjligheter för företag att 
göra stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor när det kommer till  just skyddade 
boenden. Därför behövs en upphandling av skyddat boende för de som utsätts för våld i 
nära relationer. När upphandling saknas lägger socialtjänsten mycket tid på att hitta platser, 
tid som bör fokuseras på annat. Kvalitetssäkringen blir lidande och priserna för enstaka 
platser blir högre. Trygghet från våld är så viktigt för så väl individen som för samhället i sig 
att det inte kan lämnas utan utveckling.  
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Vi ser möjlighet att få säkrad kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga 
aktörer och stärka skyddet för våldsutsatta.

I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara norm
I skolan respekterar vi varandra, elev som lärare, och ingen ska behöva vara rädd att gå till 
skolan.  
Idag begås det tyvärr många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framförallt i 
skolorna. När ett brott eller misstanke om brott inte anmäls så flyttas gränsen ständigt fram, 
vilket är ett problem på både kort och lång sikt.  
Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att utföra sina 
tilltänkta uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att samtliga brott 
polisanmäls. Oavsett ålder. En person på skolan ska känna sig trygg vare sig man är i 
klassrummet, på skolgården eller i duschen efter gymnastiken. På så sätt drar vi tillbaka 
gränsen på vad som är acceptabelt i skolan.
 
Genom kunskap skapar vi trygghet
Det är inte bara blåljus och våldsförebyggande åtgärder som skapar trygghet utan såväl 
kunskap.
2018 genomfördes 1 482 lyckade återupplivningsförsök varav 609 utanför sjukhus. Många 
fler hade kunnat lyckats om fler hade kunskap inom HLR. Idag är cirka  50 procent av 
Sveriges befolkning utbildade inom HLR. I Älmhult skulle vi kunna utbilda våra 
skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man agerar vid en situation där någon 
med diabetes svimmar. Detta skapar trygghet i skolan men även utanför som följd. Med 
kunskaper som att kunna känna igen tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas åt 
att rädda fler liv.

Kommunen ska följa livsmedelsverkets rekommendation 
Idag finns starka bevis på att D-vitamin ger starka positiva effekter både mot insjuknande av 
Covid-19 och som komplement under behandling av sjukdomen, men det är inte enbart i 
kampen mot corona som D-vitamin ger en positiv effekt. Forskning visar korrelationen 
mellan låga halter av D-vitamin och tjocktarmscancer, autism och hjärt- och kärlsjukdomar, 
genom en förebyggande effekt. Hur viktigt D-vitamin är för oss människor vet exempelvis 
livsmedelsverket som 2018 kom ut med nya föreskrifter om att företagen skulle öka D-
vitamininnehållet i flera livsmedel som säljs. För 75-plus är D-vitamin bland de viktigaste 
komplementen till de sju vägledningskomponeterna för att människor på äldreboenden ska 
må bra. Journal of the American Geriatrics Societys studie på ämnet visade att äldre som 
hade ett högt intag av D-vitamin led av 40 % färre antal akuta luftvägsinfektioner samtidigt 
som tidigare forskning visar att D-vitamin inverkar på astmasymptom samt symptom hos 
personer som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Anledningen är att D-vitamin 
inverkar på kroppens motståndskraft och infektionsreaktioner (https://
agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.14679).  
I Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus presenterades i en artikel att äldre människor 
som är långtidsboende på sjukhem och ålderdomshem lider av D-vitaminbrist. De kom fram 
till att (1) Höftfrakturer i dessa grupper är betydligt vanligare än bland äldre i eget boende 
(2). Behandling med vitamin D 20 mg/dag och kalcium 1 200 mg/dag har i studier visat sig 
minska frekvensen av höftfrakturer (https://www.vardfokus.se/nyheter/patienter-i-
aldreboende-bor-fa-d-vitamin-som-frakturprofylax/). 
Svenska forskare under ledning av Martin Carlsson, överläkare i klinisk kemi vid 
Diagnostiskt centrum i Kalmar samt docent vid Linnéuniversitetet, pekar på D-vitamin som 
särskilt viktigt för äldre män och kvinnor. Forskarna har i en serie undersökningar studerat 
personer i åldern 75 år och uppåt och funnit att det finns ett samband mellan låg nivå av D-
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vitamin i blodet och nedsatt muskelfunktion. 
Livsmedelsverket rekommenderar alla människor över 75 år att inta 20  mikrogram D-
vitamin i form av kosttillskott, vilket SHADES:s studie visar är nödvändigt. Studiens syfte 
var att undersöka hälsan och läkemedelsanvändningen hos äldre personer på särskilt 
boende. I studien togs en rad prover på äldre personer på särskilda boenden i Sverige, bland 
annat i Jönköping. 80 procent av de studerade objekten hade D-vitaminbrist. Det visade sig 
också att det fanns ett samband mellan låg D-vitaminhalt och risk för tidigare död. Risken 
att dö var fördubblad i de två fjärdedelar som hade lägst, respektive näst lägst D-
vitaminnivåer jämfört med den fjärdedel som hade högst D-vitaminnivå, säger Maria 
Samefors 
(https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/forskning-samband-mellan-
lag-d-vitaminhalt-och-okad-risk-for-dod-hjartkarlsjukdom-och-nedsatt-mental-halsa-64631). 

I Älmhult ska vi värna om våra äldre, genom att se till att det inte finns någon D-vitamin 
brist så kan våra äldre i kommunen få vara äldre under en längre tid och som anhörig ska 
man vara trygg i att ens anhöriga inte kommer lida av D-vitamin brist.

Ett tryggare Älmhult genom våra ungdomar 
I flera kommuner såväl som Älmhult har det ibland uppfattats som ett problem att A-
traktorer kör runt och brummar med hög musik på kvällar och helger. Detta resulterar i ett 
motsatsförhållande mellan (oftast) yngre personers intresse för bilar och musik och andra 
personers rätt till lugn och ro under vissa tider. Samtidigt har oron för att utsättas för brott 
ökat i samhället jämsides som polisens uppgifter ökat i antal. 
Liknande problem har funnits på andra platser i landet, där kommun och polis genom att ta 
hjälp av dessa entusiaster ökat tryggheten för medborgarna. 
På flera ställen i landet, bland annat Haninge och Nynäshamn, har unga A-traktorförare fått 
i uppdrag av polisen att spana efter tjuvar. Projektet tog sin början i Storuman 2020 där en 
stor inbrottsvåg skönjdes.  Under projektnamnet ”Grannsamverkan unga” kör ungdomar i 
A-traktorer runt på utvalda gator och stärker tryggheten med sin närvaro samt rapporterar 
in misstankar om bland annat inbrott. För detta erhåller de bensinpengar, vilket uppskattas 
av ungdomarna.  
Sverigedemokraterna i Älmhult anser att projektet är ett bra initiativ där samverkan mellan 
A-traktorförare och polis kan styrka trygghetskänslan i Älmhult, medborgarna får möjlighet 
att uppfatta A-traktorer ur ett annat perspektiv än störande samt avlastar polisens närvaro 
vid vissa strategiska punkter. Ur ett sammanhållnings- och mognadsperspektiv tror 
Sverigedemokraterna att förse dessa unga medborgare med en sådan viktig uppgift som 
trygghetsskapande åtgärder innebär ökad mognad i samhället och samtidigt som 
kommunen visar att man har en tillit för även de yngre. 
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EKONOMI

Att ta tag i Älmhult och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer 
kräva tydliga prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har gett Älmhult 
dåliga förutsättningar att klara de kärva tider som råder. Stabila finanser möjliggör hög 
sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla Älmhultsbor till del. Det kan även vara 
så att vi står inför en lågkonjuktur, vilket gör att den allvarliga situationen i ekonomin är än 
allvarligare då det är ytterst lite tid för att ta tag i det så vi har någon typ av beredskap när 
lågkonjunkturen kommer. Revisorerna i kommunen har påpekat den allvarliga situationen 
de senaste åren men ytterst lite har gjorts.

Älmhults kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag av 
osäkerhet. Vår ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund. 
Det behövs ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen i Älmhult. Ett ramverk 
behöver reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. 
Arbetet med att ta fram ett fungerande budgetramverk ska också inkludera revidering av 
befintliga riktlinjer för internbudget och nämndernas ekonomiska styrning. Nämnderna ska 
kunna hålla budget, undantaget om någon force major inträffar.

Varsamhet med skattepengar och fokus på kärnuppdraget 
Älmhults kommun står dåligt rustad för framtiden. Det behövs en genomgripande översyn 
av hur Älmhultsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla prognoser pekar på att 
skatteunderlaget bedöms minska under kommande år vilket understryker behovet av att 
ompröva utgifter som inte tjänar Älmhultsborna i deras vardag. En översyn behöver drivas 
centralt och omfatta hela koncernen, beprövad erfarenhet från andra kommuner eller 
internationella exempel behöver användas och förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bedömer att en rad lågt hängande automatiseringar 
och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för Älmhults del kan 
innebära flera miljoner. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens 
finansiering genom en effektiv kommunkoncern. En direkt möjlighet är att övergå till öppen 
källkod så vi slipper de skyhöga avgifterna till företag i tredje land.

Det kärva ekonomiska läget gör att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir 
att ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det 
utrymme som finns behöver dels täcka demografiförändringar och dels finansiera ett snävt 
urval av strategiska investeringar för att stärka Älmhults förutsättningar över lång tid. 
Effektivitet ska följas upp för hela koncernen och för varje process.

Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser 
till välfärdens kärna.

Lokalproducerat framför ekologiskt
Tyvärr har det blivit ett mål med en viss procentsats ekologiskt, istället för att man tittar på 
effekten av att köpa ekologiskt av den specifika produkten. Ibland kan det till och med vara 
kontraproduktivt då vissa grödor kräver mycket större arealer och inte heller kräver några 
bekämpningsmedel, vilket medför att den positiva effekten uteblir. Ser man till svenska 
lagar och regler så uteblir ofta de positiva effekterna med att köpa ekologiskt, däremot finns 
det mycket som talar för att vi ska köpa mat som är lokalproducerad.

Att ställa krav och kontrollera verksamhet som ligger i kommunen eller i grannliggande 
kommun är lättare än för verksamheter som ligger längre bort. Genom ett levande jordbruk 
lokalt bidrar vi inte bara till fler lokala arbetstillfällen utan även en utbyggd svensk 
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livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad. I Älmhult, och då även hela 
Sverige, finns regler kring hur gödsel får spridas för att minska övergödning och försurning. 
Vidare är djurtätheten i Sverige i regel lägre vilket innebär att djur är generellt friskare än 
djur i andra länder. Dessutom medför den lägre djurtätheten att inte lika mycket näring 
samlas på samma yta, vilket bidrar till att övergödningen inte ökar. Antibiotikabehandlingen 
av djur  i många andra länder är betydligt högre än i Sverige och det kan slå på flera hundra 
procent, vilket medför att man bidrar till att minska antibiotikaresistans genom att köpa kött 
som är producerat lokalt. En annan stor faktor till att handla lokalt när det gäller  växtodling 
är att det används färre farliga bekämpningsmedel här än utomlands. Vidare behöver inte 
grödor bevattnas i så stor utsträckning här, och där bevattning sker hotar det inte 
dricksvattnet, vilket kan vara fallet i flera andra länder.

När det kommer till transporterna blir avstånden kortare för lokalproducerade produkter än 
för produkter som importeras från andra länder. 

NÄRINGSLIVSKLIMAT

Skola och företagsetableringar hör ofta ihop
Ett starkt företagsklimat men ingen grundskola, är fallet i Eneryda. Medan kommunen 
planerar att för centralorten Älmhults del bygga en ny skola 2 mil bort ,finns skolor som står 
tomma inom samma radie. Kommunen är idag så högt belånade att det inte längre är 
försvarbart att ta så stora skattemedel i anspråk för ett nybygge utan att först nyttja 
möjligheterna i de befintliga lokalerna som står med driftkostnader utan verksamhet. 
Företag, boende och skola brukar följas åt och vilket skapar förutsättningar för varandra. Då 
flertalet av våra byskolor är belägna i relativ närhet till Eneryda, ser vi en möjlighet i att 
Diö, Virestad, Liatorp och Bråthult skulle kunna utgöra en bra grund för att bedriva 
versamhet för klasserna 7-9 på Eneryda skola.
Barnen får fortsatt närhet till naturen och en mer harmonisk övergång till högstadiet då de 
flesta redan idag bekantas och har kamratskap genom fritidsaktiviteter och genom 
nuvarande grundskolan 1-6 där de idag i varierande grad har upp till klass 3, 5 och 6 på 
ovannämnda skolor.
Vad det gäller infrastrukturen så trafikerar Länstrafiken redan idag Eneryda-Liatorp-Diö-
Älmhult regelbundet, vilket gör att kommunen skulle kunna bistå med skolkort för elever 
utmed dessa sträckor genom Region Kronoberg. 
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Stadsplanering och företagande 
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl 
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och 
miljön. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga 
och trygga samhällsmiljöer. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska 
vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av 
otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På samma 
sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av 
rörelse måste bejakas. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter 
bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.
 Att ha en levande centumkärna med liv och rörelse och affärsmöjligheter som skapar 
arbetstillfällen med vilket vi hoppas öka antalet besökare i kommunen och därmed skapa  
en starkare tillväxt och stabilare ekonomi som helhet för kommunen och dess invånare. 
Med goda parkeringarmöjligheter och platser som utgör en naturlig och trygg samlingsplats 
för invånarna vid familjära sammankomster och för olika evenemang ökar närvaron som i 
sin tur har en avhållande effekt på våld och skadegörelse. Det är samtidigt viktigt att ha en 
levande landsbygd där tillgången till naturen och lugnet som skapar utvecklingsmöjligheter 
av våra naturtillgångar, djurhållning och sjöar stärks för att familjer som önskar bo och 
verka utanför stadskärnan ska känna att de får samma goda förutsättningar för etablering 
och kunna skapa  företagande.

Innovationsupphandling 
Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och nytänkande. Det 
är inte sällan samhället står inför en samhällelig utmaning utan någon form av konkret 
lösning. En innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel används på ett 
effektivt sätt genom att innovativa lösningar främjas vid upphandlingar. På så sätt kan 
utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas. 
Innovationsupphandling följer samma process som all annan offentlig upphandling men har 
som utgångspunkt i att möta samhällets förväntningar genom att främja utveckling, genom 
att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar.
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Älmhults kommun kan bättre
Vi vill även att kommunen tar fram en strategi för att komma in på tio-i-topp-rankingen av 
företagsvänliga kommuner, bland annat genom:
• att anpassa den kommunala utbildningen efter företagens kompetensbehov
• att skapa fler gymnasieplatser på de linjer som ger den kompetens som företagen 

efterfrågar
• att införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Älmhult 
• att öka samverkan mellan företag och skola.
 
År 2012 befann vi oss på plats 59 av alla Sveriges kommuner, d.v.s. bland de bästa i hela 
landet. Läget har stadigt försämrats och nu senast från plats 226 till plats 261, där vi är bland 
de absolut sämsta i Sverige och klart sämst i Kronoberg. Det är så pass dåligt att det 
skrämmer nyföretagare att etablera sig i Älmhult när våra grannkommuner och i princip 
resten av de sydsvenska kommunerna är så pass mycket bättre. Det är inte bara lågt i 
Kronoberg, det är pinsamt.

Mikroupphandling – med fler och mindre upphandlingar kan fler lokala företag 
medverka
Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling, (LOU) som ställer 
krav på att myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp ett kontrakt 
på flera parter. Detta innebär teoretiskt att mikro- och småföretag skulle kunna på allvar 
vara med i diskussionerna om att bli en av flera leverantörer till myndigheter. Offentliga 
upphandlingar utgör ungefär en sjättedel av Sveriges BNP årligen, (680 miljarder kronor) 
men mikro- och småföretagen har allt som oftast uteslutits trots att de utgör  hela 99,4 
procent av Sveriges företag. I praktiken har det dock inte skett mycket sedan bestämmelsen 
kom in i LOU. Enligt granskningen från konsumentverket om tillämpningen så är det få 
myndigheter som ens känner till bestämmelsen. Idag utesluter myndigheter en stor 
potential som de små företagen besitter samtidigt som man koncentrerar marknaden till ett 
få antal större företag. Detta bidrar till att motverka den fria konkurrensen och är ur ett 
miljöperspektiv rent skadligt. Många av de mindre företagen befinner sig inom eller nära 
kommunen som med delad upphandling skulle kunna bidra till färre och kortare 
transporter genom när- och härodlat. Vi ser potentialen i de mindre företagen och vill att 
kommunen gör tillämpningen som standard vid offentlig upphandling.  
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ARBETSMARKNAD

”Vänta aldrig på möjligheter, skapa dem”

Det finns inte bara två perspektiv av arbetsmarknaden, så som det kanske historiskt gjorde, 
utan idag är det mer komplext än så. ”Tomma händer är djävulens händer” sades det förr i 
tiden om vuxna, till barn sades det ”Har du inget att göra så gör det inte här”. Men 
budskapet är detsamma: har man inget konstruktivt att göra så riskerar det istället att bli ett 
destruktivt beteende, vilket blir värre och svårare att ta sig ur ju längre tiden går. Därför är 
det av största vikt att vi har en balanserad arbetsmarknad som gör att om man vill ha ett 
jobb också ska kunna få ett jobb. 

Bidrag till medborgare är en viktig del av vår välfärd. Vid sjukdom ska vi försäkra att 
personen inte hamnar utanför samhället och vi ska hjälpa personen att återgå till ett arbete 
som är hållbart för denne. Vi kan alla skada oss fysiskt eller hamna i en psykisk ohälsa på 
grund av individuella förutsättningar eller trauman. Vi ska hjälpa tidigt – innan det är för 
sent. Men som det är idag fastnar många i bidragen, det är kämpigt att få komma in på 
arbetsmarknaden igen och det känns knappt lönt när fördelarna med arbete och lön inte står 
sig högre än att stanna kvar i utanförskapet och att leva på bidrag. Vi har ett viktigt, 
värdefullt skyddsnät som egentligen har alla förutsättningar att fungera väl – men inte gör 
det i dagsläget. Vi behöver rannsaka och förändra strukturen för att få det att fungera igen. 
Vi måste tillvarata de möjligheter och förutsättningar våra medborgare har, oavsett om de 
hamnat i bidragsberoende på grund av sjukdom, funktionsvariation, ålder ("för ung och 
oerfaren" eller "för gammal") eller att man är nyanländ. Det handlar lika mycket om att 
skapa välmående och samhörighet som att få in skattemedel. Det hela är en symbios: 
medborgarnas välmående och kommunens ekonomiska tillväxt. Och korrelationen är tydlig 
mellan utanförskap, psykiskt mående och för vissa även kriminalitet. 

För våra ungdomar har lokala eldsjälar och idrotts- och intresseföreningar gjort en 
ovärderlig samhällsinsats, och det ska kompletteras av kommunen med tidiga insatser 
genom feriejobb med framtidsmöjligheter, uppmuntran och information för att bejaka hopp 
och drivkraft. Vi ska kunna ställa krav genom att också visa vad möjligheterna är och 
faktiskt erbjuda dem konkreta alternativ.
För vuxna som hamnat i bidragsberoende har samverkan mellan vård, Försäkringskassan 
och kommunen med arbetsförmedling en stor vikt. Det ska gå snabbt att få till SIP-möten 
(Samordnad Individuell Plan) och det är viktigt att det finns koordinatorer för detta. I 
dagsläget är rehabkoordinatorerna få, alldeles för få sett till dagens behov. Andra sorters 
lokala koordinatorer, även utanför vården, som är flexibla att samverka med både patient/
person och myndigheter och företag är en värdefull hjälp för att snabbt få ut den berörda på 
arbetsmarknaden. Detta utan att denne faller mellan stolarna och hamnar i ett ekonomiskt 
glapp, och direkt riskerar att bli beroende av försörjningsstöd och i värsta fall slutligen en 
skuldsanering och följaktligen en lång väg tillbaka till ett välfungerande liv. Vi ska förhindra 
att det går så långt. Att få ekonomisk stöttning för att utbilda sig till yrken som behövs lokalt 
i kommunen ska erbjudas, och bör rimligtvis ske i samband med praktiserande och på så vis 
går kostnaden ner. Slutligen kommer kostnaden skapa en intäkt för kommunen, värdefulla 
skattemedel för att kunna upprätthålla vård och omsorg och ytterligare tillväxt och kunna 
hjälpa ännu fler – och således sätts bollen i rullning i full fart. 
För nyanlända måste det gå snabbare att komma ut i lokala jobb, kraven måste höjas och 
möjligheterna att få arbeta praktiskt idag är faktiskt redan egentligen nästan obegränsade 
om man vidgar vyerna och gör en strukturförändring. Jobbmöjligheter skulle gynna både 
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individ och vår kommuns sociala klimat och våra ekonomiska förutsättningar att klara 
framtiden. 

Egenansvar kvarstår självklart bland våra medborgare och krav ska finnas, men att vid 
behov sätta in resurser i tidigt skede för de som inte kan eller klarar att ta sig ut på 
arbetsmarknaden själva, eller för de som dessvärre faktiskt inte ens vill försöka, är en 
betydelsefull insats.

En viktig del av arbetsmarknaden är företagande. Nytänkande, samverkan och 
möjlighetsskapande mellan företag, kommun och myndigheter, samt uppföljning, är bra 
visioner för att få arbetslösa in i samhället igen. Vi ska värna om företagen och för att få 
företag att nyetablera sig, och få de existerande företagen att utöka, krävs det att vi har 
etableringsbar mark på rätt plats i rätt tid och med god kommunikation med hamn, järnväg 
och vägar samt säker och god tillgång på elektrisk baskraft och reglerkraft. Kontaktpersoner 
inom kommunen ska finnas tillgängliga för frågor om allt från möjligheter till 
nyanställningar, regelverk och uppstartshjälp. Vi ska bejaka både social och ekonomisk 
tillväxt. 

17

427



PERSONALPOLITIK

”Utan personal kommer kommunen aldrig att blomstra”

Att Älmhult har en fantastisk miljö med vackra sjöar i fantastiska skogar räcker inte för att 
rekrytera rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare som ställer krav på kommunkoncernen som arbetsgivare. 
Älmhults kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga kärnvärden 
som tillsammans med personalpolitiken främjar högre friskhetstal och ett hållbart arbetsliv 
där personal vill gå till jobbet. Det är av yttersta vikt att personalen, som är vår främsta 
resurs, mår bra och trivs på arbetet.

Personalen är Älmhults främsta resurs
Detta görs genom en homogen personalpolitik som leder till stärkta karriärmöjligheter inom 
hela kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsör jn ingsplaner och 
kompetensprofiler. Förhandling, internutbildning, prestation, personalförsörjning och 
successionsplanering ska ses som en helhet. Personal ska kunna planera sin vardag utifrån 
fasta scheman och kunna arbeta utefter önskad tjänstgöringsgrad.
Alla yrken i Älmhult kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga 
medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt 
ledarskap genom hela organisationen. Individuell skicklighet och personliga egenskaper ska 
genomsyra personalpolitiken och inte genusperspektiv. I vårt Älmhult ska alla, oavsett kön, 
läggning eller härkomst ha samma möjlighet.
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför 
utmaningar. Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. Det ska vara 
utmanande och utvecklande att arbeta i Älmhults kommun. 
Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver 
kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara. 

Personalens mående är av största vikt 
Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas 
centralt. Sjukfrånvaro ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård, 
skola och omsorg är särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av 
mandatperioden sänka sjukfrånvaron med X procentenheter kräver ett uthålligt arbete och 
en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas 
välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska 
väsentligt. Resurser som istället kan gå till Älmhultsborna välfärd. Det förebyggande 
åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att minska antalet sjukdagar 
med minst en dag per snittanställd. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart 
arbetsliv. En översyn av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras och bland annat infatta 
riktade insatser mot sjukskrivningstyngda grupper. En utredning ska göras om sjukanmälan 
kan göras till vårdpersonal som också kan ge rådgivning. 
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UTBILDNING 

”Lärare sår frön som växer för evigt”

Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och 
skola. För att skolan ska kunna fortsätta i samma kvalitet krävs det full kontroll på varit alla 
pengar går. Skolan i Älmhult är mycket dyrare än i jämförbara kommuner och även 
nationellt, men frågan är om den är så mycket bättre. Ser vi till resultatet så är det 10% färre 
av eleverna i årskurs 9 som uppnår målet i jämförelse till Växjö och ändå är skolan inte 
billigare i Älmhult. Det är inte de ekonomiska ramarna som är problemet utan det är 
kostnadskontrollen och ambitionsnivån. Med den ambitionsnivå vi har idag på skolan skulle 
den kunna vara mindre kostnadsdrivande, det är vår mening istället att ambitionsnivån för 
att eleverna ska nå målen måste öka vilken den kan om man ser till de ramar som tillförs 
nämnden idag, men då måste det ske förändringar med början på full kontroll över 
kostnaderna i förhållande till mervärde i skolan.

Språket i förskolan
I förskolan ska det vara det svenska språket som gäller oavsett omständigheter. Barn lär sig 
språk snabbt och just i förskolan är det därför extra viktigt med att såväl pedagoger som 
barnen pratar svenska. Används olika språk i förskolan är det lätt att det skapas en 
polarisering som kan få negativa konsekvenser där barn med gemensamma språk bara leker 
tillsammans utan att lära sig svenska språket. 

Minskad hemspråksundervisning i den mån det går och inte på skoltid
Modersmålsundervisningen främjar inte assimilerad integration i det svenska samhället. 
Samtidigt är dess effekter för inlärning av det svenska språket mycket tveksammma. I 
sammanhanget kan man titta på en undersökning från Danmark, där kommunernas 
forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns några statistiska bevis för att elever 
som fått modersmålsundervisning visar bättre resultat i läsning, matematik eller 
naturvetenskap än de elever som inte fått modersmålsundervisning. Resultatet fick 
politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsundervisningen för att i stället satsa mer 
pengar på specialundervisning och på det danska språket.
I huvudsak är modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, som då 
också bör stå för vissa kostnader samtidigt som undervisningen ska ligga utanför ordinarie 
skoltid. Undantaget är de nationella minoritetsspråken där undervisningen ska ske som den 
gör idag. Med denna budget tittar vi på Hörby-modellen för hemspråk där man har lyckats 
minska kostnaderna.

Narkotikafri skolan
Alkohol, nikotin och andra narkotika preparat hör inte 
ihop med skolan. När narkotikan väl får fäste är det 
svårt att bli av med den. Därför är det viktigt att agera 
direkt när denna upptäcks då det inte bara kan rädda 
ett liv vid just det tillfället utan även längre fram i 
tiden. Därför ska ALLA överträdelser polisanmälas. En 
elev som är 15 år och röker är inte tillåtet och stoppar 
man detta så kan det medföra att beteendet inte sprids 
till andra och man kan rädda folk från framtida 
dödliga sjukdomar.   
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Hög integritet för eleverna i skolan
Låt barn få vara barn – men låt dem få behålla sin integritet. 
Skolan är en plats för samarbete, interaktion, jämlikhet och kamratskap. Men detta ska inte 
gå ut över barnens integritet. I duschrummen på skolorna saknas draperier vilket vi anser är 
fel. Att duscha är något privat, och även om statistik saknas är det våran uppfattning att det 
absoluta flertalet elever i skolan anser att detta är något som är högst intimt. Därför borde 
det också finnas möjlighet att kunna få duscha privat utan att någon står och tittar på en. 
Långt ifrån alla vuxna skulle vilja duscha eller sköta sin intimhygien inför varandra – så 
varför ska våra barn tvingas göra det? 
Att upprätthålla integriteten för våra unga skapar även förståelse för när den bryts eleverna 
emellan, det får inte vara så att det är accepterat att förnedra eller dela förnedrat material på 
varandra i sociala medier. Bryts detta en gång så blir det allt mer accepterat, därför måste 
skolan jobba med att stärka integriteten hos våra barn och unga såväl som vilka skyldigheter 
man har som medmänniska. 

Införa jourklass alternativt resursklass
Det finns många elever som har svårt att nå målen i skolan. Detta medför ibland att eleverna 
blir utåtagerande och stökar eller stressar sig själva då de känner att de inte är ”bra nog”. Att 
starta en klass med mindre antal elever där eleverna ligger på samma nivå skulle kunna 
skapa större motivering och studiero. Vi vill med denna budget införa en resursskola/klass 
så att alla elever kan lära i sin takt.

Klass för särbegåvade elever i grundskolan
Två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade, alltså 
personer med en uppmätt IQ över 130. Människor som vid upprepande tillfällen förvånar 
sin omgivning med sin intelligens. Men med denna förmåga följer också ett problem för 
många. Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver, med 
riskerna att bli introverta och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. 
De kan också riskera att bli utåtagerande och bli ett störmoment i undervisningen.
Då det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så 
ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en 
diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på sina barn, lärarna blir nästan 
handlingsförlamade i klassrummen och kamraterna tycker att man är annorlunda. 
Identifiering av särbegåvade barn är ingen svår sak om man har fått reda på vilka rekvisit 
man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig 
ha mellan 140 och 160 i IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra 
och kräver inte mer än grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning 
för detta finns att tillgå hos forskare i psykologi. 
Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så 
finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya William James Sidis, 
Albert Einstein, Pär Lagerkvist eller Lars Hörmander – och på så sätt ge tillbaka till 
samhället tiodubbelt.  
Som grund för denna handlingsplan hänvisas till SKL:s dokument Handlingsplan särskilt 
begåvade elever 2016, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar pedagogiska 
insatser för elever. 
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Ingen pseudovetenskap eller kvasivetenskap
All genuspolitik, genuspedagogik och genusutbildning ska bort från kommunens 
verksamheter. Genusteori är en pseudovetenskap som utvecklades på 1970-talet utifrån 
marxistisk-feminism och radikalfeminism. Då vi istället vill främja jämställdhet och inte göra 
sociala experiment på våra barn tas detta helt bort. Regeringen har i sin senaste LPFÖ 
plockat bort mycket av den genusteori som fanns i den tidigare versionen. 
Idag har olika teorier fått växa sig starka genom att tillräckligt många tror på dem, historiskt 
sätt har några av dem varit grafologi, homeopati, genusteori, kreationism, jordstrålning, 
lysenkoism, neurolingvistisk programmering, rasbiologi, socialdarwinism, parapsykologi,  
dianetik, zonterapi. Dessa dyker ständigt upp, därför är det viktigt att kommunen och 
skolan alltid står på vetenskaplig grund i sitt lärande. Älmhultkommun har varit ganska 
förskonat av flera av dessa, och med denna budget kommer den få fortsätta att vara det.

Plocka bort onödiga certifieringar, det är kunskap som räknas
Med denna budget kommer ingen personal behöva HBTQ, mens-certifiera sig, eller någon 
annan certifiering som inte krävs för arbetet. Det är inte en certifiering som ger mervärdet 
utan kunskapen och denna kunskap kan fås genom utbildningar eller på annat sätt som inte 
kräver en dyr certifiering. Älmhultskommun har som tur hittills varit förskonat från flera av 
dessa påtvingande certifieringar och kommer fortsätta att vara så med denna budget.  

L-ABC, HLR och AKUT-test i skolan
I Älmhult har vi varje vecka någon som får en stroke eller är med om en olycka. Tyvärr 
saknar flera av oss kunskap om vad man ska göra mer än att ringa 112. För att öka denna 
kunskap i samhället så föreslår Sverigedemokraterna att vi utreder möjligheten att införa 
utbildning för alla skolungdomar från lämplig ålder att genomgå utbildning i L-ABC, HLR 
och lära sig göra AKUT-testet. Denna utbildning tar ca 2 timmar och bör förslagsvis 
genomföras en gång om året. Det tar i genomsnitt 13 minuter för en ambulans att komma 
vid ett prio ett larm, därmed bör även utbildningen innefatta kompressioner på en docka i 
förslagsvis 15 minuter. Att göra HLR är fysiskt påfrestande, så förslagsvis skulle 
utbildningen kunna ske under en idrottslektion. 
En av våra största folksjukdomar som dessutom ökar är diabetes. Idag har ungefär 4% av 
befolkningen sjukdomen och svimmar någon som har diabetes så är det viktigt att agera 
rätt. Ett felaktigt agerande då man till exempel ger insulin istället för glucagon kan döda 
personen. Vi ser därför det som viktigt att även detta finns med i utbildningen. 
Idag finns det hjärtstartare placerade på många ställen ute i samhället. Det är viktigt att även 
få prova hur en hjärtstartare fungerar så man vet detta då varje sekund kan vara 
livsavgörande. 
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SFI- kvällskurs samt, SFI på annan aktör tex vuxenskolan
I Älmhult anser vi Sverigedemokrater att en utvärdering och analys av SFI:s nuvarande 
verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att den är ändamålsenlig för alla elever 
oavsett ursprungsland. Samt utreda ett samarbete med vuxenskolan om de kan ta över eller 
bidra till att stärka SFI. 

Motorgård för intresserade 
Det finns en motorkultur i Sverige som är enorm och inte minst i Älmhult. Motorintresset är 
stort och utöver att det är ett intresse så bidrar det till ökad kunskap och ett intresse för ökat 
lärande så är det en bra inkörsport för att vilja studera vidare inom tillexempel 
maskinteknik. Vi vill undersöka möjligheten till att kvällstid öppna upp för en motorgård 
(motsvarande fritidsgård) där ungdomar kan få träffas och utbyta kunskap med vuxna i 
närhet som kan vägleda och skapa mervärden över generationsgränserna. Vi ser också att 
där kan finnas 3D skrivare som ger ungdomarna ett mervärde i att lära sig såväl som CAD 
som att göra FEM beräkningar digitalt samtidigt som den yngre generationen kan lära äldre 
hur datorer med CAD/CAM fungerar. 

Slöjor i skolan och bland personalen 
EU-domstolen har fattat beslut som innebär att arbetsgivare i medlemsländerna har rätt att 
förbjuda anställda att bära slöja på arbetsplatser. För många arbetsgivare - inte minst den 
offentliga sektorn - är det betydande att man nu kan slippa att passivt stödja den 
oförsvarbara symbol för kvinnoförtryck som slöjan i många fall innebär och som kvinnor 
världen över kan bli straffade för att inte bära.  

I Sverige har vi kommit långt när det gäller hur vi förhåller oss till kvinnors, homosexuellas 
och djurs rättigheter och våra värderingar i dessa frågor är starkt förankrade i samhället. I 
alla delar av världen har man inte kommit lika långt. Faktum är att man i flera länder idag 
avrättar människor som älskar någon av samma kön, låter djur förblöda till döds obedövade 
samt ger kvinnor piskrapp som har vägrar att underkasta sig mannen eller vägrar bära slöja.  
 
Med en stor invandring till Sverige har också gamla förlegade synsätt och traditioner när det 
gäller synen på kvinnan följt med. Allt annat vore kanske märkligt då det skulle innebära att 
människor bytte traditioner och värderingar bara för att de passerat en fysisk landsgräns. 
Mångkulturalismen som politisk ideologi har dessutom uppmuntrat människor med andra 
värderingar kring kvinnans värde att behålla dessa. I toleransens namn har samhället 
tolererat just intolerans. 
 
Det är enligt sverigedemokraterna samhällets plikt att göra vad man kan för att undvika ett 
befästande av hedersrelaterade normer vilken slöjan är en del av. I vår kommun bör vi göra 
vad vi kan för att värna jämställdhet mellan könen. Vi bör göra vad vi kan för att flickor inte 
ska behöva sexualiseras redan från barnsben - eller att de ska behöva känna sig begränsade. 
För att på riktigt sända ut en tydlig signal om att intolerans inte tolereras i Älmhults 
kommun bör även slöja på minderåriga flickor i förskolan, skolan och gymnasiet vara 
förbjudet. I Juni i år slog kammarrätten fast att stoppa Skurups och Staffanstorps kommun 
från att införa ett slöjförbud i skolan. Vi politiker i Älmhult kan ställa oss bakom dessa 
kommuners försök för att påverka riksdagen för en lagändring som ger skydd åt dessa 
flickor. 
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KULTUR

I vår budget lägger vi en snäv budgetram för kulturen trotts att denna är otroligt viktig. Det 
är inte så att kulturen ska vara en budgetregulator likt försvaret har varit de senaste 
decennierna i riksdagen utan kulturen i kommunen ska ha ett annat fokusområde, som är 
mer folkligt och inkluderande. Kulturen kan utvecklas genom nya innovativa idéer och 
engagemang, det behöver inte vara via bidrag ,men för att upprätthålla en god kontroll och 
en likvärdighet behövs bidragsnormer med tydliga redovisningsformer. Även här ska 
bidragen fördelas med varsam hand för att säkerställa att kulturföreningarna utreder 
möjligheten att söka bidrag även hos andra aktörer vilket kan medföra en ökad ekonomisk 
ram för både kulturföreningarna och för nämnden. Fokus på kulturen är med denna budget 
att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förändringen 
bevara lokalhistoriskt viktiga värden.
Projekt som innebär etnisk eller religiös särbehandling ska inte under några omständigheter 
ges kommunala bidrag, vare sig direkt eller via ombud. 
Publikstödsbidrag ska endast gå till aktiviteter eller föreställningar riktade till ungdomar. 
Investeringsbidrag till större investeringar bör endast ges efter att föreningen har sökt medel 
från andra aktörer t.ex. allmänna arvsfonden. Ett sådant förfarande gagnar hela kommunens 
utveckling men kan då ske till en lägre kostnad. 

Biblioteken är viktiga mötesplatser för både unga och äldre. Biblioteken kan med fördel 
samlokaliseras med andra verksamheter på olika ställen i kommunen. Ett allt mer digitalt 
samhälle ställer också krav på ökad lyhördhet inför medborgarnas önskemål, vilket kan 
innebära att bokutlåningen inte längre är bibliotekens viktigaste funktion – t.ex. har tillgång 
till medier och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet i kommunen är 
tillgängligheten viktig.
För en åldrande befolkning bör kommunen ha ett starkt förebyggande folkhälsoperspektiv. 
Kostnader för vård och omsorg kan undvikas genom att uppmuntra och möjliggöra 
hä l so f rämjande akt iv i te te r, t . ex . genom a t t ge fören ingar t i l lgång t i l l 
rekreationsanläggningar. 
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Inkluderande kultur 
Den stora kulturella förändringen som Sverigedemokraterna vill göra befinner sig inom 
trygghetskulturen, då genom inkluderande kultur. Sverigedemokraterna vill lokalisera de 
platser där invånarna upplever sig mest otrygga i kommunen och skapa attraktiva miljöer 
på dessa punkter genom att öka flödet av människor.  
Studier har visat att en ökning av rörelse och människor i områden som upplevs otrygga 
skapar dels en upplevd ökad trygghet för personer som rör sig i området, dels en faktisk 
trygghet i att otrygga moment inte kommer befinna sig i området.  
 
Att använda kultur som en trygghetsåtgärd har många fördelar i sig. För det första ökar 
tryggheten som är det primära fokuset på satsningen, samtidigt förskönas platsen som såväl 
kan skapa en turistattraktion som en högre inflyttning i från andra områden. Studier har 
gjorts i allt från kommuner i Norge till Harlem i Amerika där resultaten i samtliga fall varit 
positiva.  
 
I Sverige har man infört pilotprojekt på fyra olika platser: Furutorpsplatsen – Helsingborg, 
Tjejtrappan – Gustav Adolfs, Helsingborg, Woodhills tunnlar – Huddinge samt Noorskens 
gångtunnel – Nacka. På dessa platser har man i någon form integrerat kulturen i området 
och på så sätt fått människor i rörelse. I vissa områden har kommunen använt sig av 
ljusslingor med anpassad belysning för att skapa stråk, i andra har man anlitat kända och 
lokala konstnärer som tillsammans skapat ett ”kulturellt centrum” dit människor väljer att 
gå. I de svenska pilotprojekten upplever en majoritet av de tillfrågade att satsningarna gett 
effekt. På samma vis i kommuner i Norge.  
I studien ”Trygghet i det offentliga rummet” listas sju olika åtgärder för att skapa ett tryggt 
offentligt rum varav fyra av dem direkt kan kopplas till kulturella insatser av ovannämnda 
förslag. Befolkade platser och stråk, Belysning, Samhörighet och identitet. 
 
Sverigedemokraterna vill därför ge nämnden i uppdrag att lokalisera de platser i 
kommunen som allmänheten finner otrygga och utreda möjligheten att på olika sätt 
”trygga” dessa platser genom kulturens verkan.

Mat och musik afton 
Den kommunala kulturpolitiken ska vara folklig, där vi genom 
mat och musik afton kan skapa en mötesplats i centrala 
delarna av Älmhult där folk kan komma dessa dagar med tåg 
för att deltaga. Tanken kan vara att den ska präglas av lokal 
m a t k u l t u r m e d t e x m a t t ä v l i n g o m d e n g o d a s t e 
lokalproducerade rätten samt att vi har lokala trubadurer som 
spelar. Med kultur som man är aktiv i kan skapa mervärde för 
bygden samtidigt som utomstående ser mer av Älmhult än just 
handelsområdet vid Ikea utmed riksväg 23. Exakt vad en 
sådan här kulturhelg kan innehålla för att ge maximalt 
mervärde får en utredning visa. 
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Byggnader med traditionell byggnadskultur Snickarglädje, murarglädje
Sedan 60-talet har skickar och murarglädjen försvunnit allt mer. Istället har man byggt allt 
mer hus som liknar mer lådor och som inte ger någon känsla. Vi har fortfarande flera hus 
och byggnader i Älmhult som vittnar om en tid där man var stolt över sitt hantverk och man 
gjorde saker för att glädja flera generationer. 
Vi anser att detta hantverk ska tas till vara och när kommunen bygger så kan 
konstutsmyckningskravet istället hamna på utsmyckning av fasaden.    

En kultur som ofta glöms
Sedan 50-talet har det funnits en raggar-kultur i Sverige. Denna kultur ska inte förringas och 
många har ett förhållande till den. En del går ”all in” med allt från bil till klädsel, musik och 
mat. Dessa kulturintresserade människor använder ibland även ord som gemeneman inte är 
van vid, som tillexempel ”pilsnerhäck”, ”jänkare”, ”dunka plåt” och ”brukis”. 
Även om societeten aldrig riktigt accepterat denna kultur så är den här för att stanna och vi 
har många raggare i Älmhult med omgivning. Även om Älmhult är ett raggarnäste så har 
inte kommunen lyft denna kultur och skulle kunna göra det nu när ”Power Meet” i 
Hässleholm har försvunnit. Det kan vara så att man skulle kunna ordna en helg under 
sommaren med inriktning på lite raggarkultur med dess musik, mat och motor, men detta 
får en utredning utvisa.   
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BUDGET I SIFFROR
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Belopp i tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Kommunfullmäktige −1 925 −1 925 −1 925
Revisionen −819 −819 −819
Valnämnden −20 −20 −20
Kommunstyrelsen −63 700 −65 195 −65 245
Teknisk nämnd −93 000 −99 000 −99 000
Gemensam  
överförmyndarnämnd −2 279 −2 115 −2 115
Miljö- och byggnämnd −12 333 −12 600 −12 600
Kultur- och fritidsnämnd −40 791 −40 791 −40 791
Utbildningsnämnd −612 000 −642 000 −650 000
Socialnämnd −410 000 −422 000 −430 000
Gemensam nämnd  
familjerätt −1 322 −1 322 −1 322
Nämnderna −1 238 189 −1 287 787 −1 303 837
Under kommunstyrelsen ("finansen")
Pensionsåtaganden −21 000 −17 300 −17 400
Löneökningar 2023 −5 212 −11 412 −11 412
Löneökningar 2024 0 −22 900 −30 500
Löneökningar 2025 0 0 −23 900
KS strategiska satsningar −1 300 −1 500 −1 500
Kompensation drift enligt  
mark- och exploateringsplan −1 121 −4 814 −5 592
Tillkommande driftkostnader för  
strategiska investeringar lokaler −13 306 −13 306 −13 306
Kompensation nya lokaler Linnéskolan  
Etapp 1 och 2 0 −13 225 −13 795
Kompensation drift för Mark- och  
exploatering −1 121 −4 816 −5 594
KS 2021-08-17 §153 KS2021/118  
Återställning av vägar Rally −150 0 0
Evenemangsstöd −500 −500 −500
Samordning stöd till anhörigvårdare −200 −200 −200
Främjande av förslag/idéer från personalen −25 −25 −25

Besparingar/effektiviseringar  5 000 10 000 10 000
Konto 57510 försörjningsstöd 6 000 6 000 6 000
Konto 60400 nyanlända 1 000 1 000 1 000
Avbryt SIDA & Idea Växjö 200 200 200
ISA Internationella skolan IBE-skolan 4 000 4 000 4 000
Avgår intern ränta 24 073 23 829 23 829
Verksamhetens nettokostnad −1 241 851 −1 332 756 −1 382 532
Skatteintäkter 1 023 818 1 064 077 1 118 657
Generella statsbidrag, utjämning 277 058 295 452 299 022
Finansiella intäkter 3 992 4 038 4 039
Finansiella kostnader −16 700 −17 496 −17 920
Reserv för osäker energi  
och ränteutveckling −15 000

Resultat 31 317 13 315 21 266
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Interpellation ställd till Tekniska nämnden ordförande Roland 

Johansson ( M ) gällande tillbyggnationen av Linnéskolan 

 

 

Vi lever i ett osäkert världsläge och det som händer i Europa påverkar oss i högsta grad i Sverige.  

Energipriser, bränslepriser, inflation och ökade råvarukostnader märks för såväl privatpersoner 

såsom den offentliga sektorn.  

Älmhult har flera stora byggprojekt bakom oss, men några återstår för att kunna serva 

kommuninvånarna på bästa sätt.  

Ett av de närmsta i tid är tillbyggnationen av Linnéskolan. Den har kantats av förseningar som 

bland annat berott på samverkan med Trafikverket. Detta verkar dock löst och vi har vid frågor 

till tekniska nämndens ordförande fått till oss att skolan kan stå klar för bruk hösten 2024. 

Det är förhållandevis kort byggtid och vi ser inte att det just nu händer så mycket vid platsen.  

Kopplat till världsläget och avsaknaden av aktivitet på området önskas svar på följande frågor: 

 

• Håller tidsplanen för när skolan lovats vara klar? 

• Om tidsplanen inte hålls – hur är det tänkt att lösas – paviljonger? 

• Utifrån världsläget – vilka ökade kostnader för byggnationen kan vi förvänta oss utifrån 

gällande avtal? 

• Håller den uppskattade budgeten på 180 miljoner kronor (exklusive byggherrekostnader) 

för första etappen? 

 

 

Stefan Jönsson 2022-11-11 

Socialdemokraterna 
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Ordförandebeslut om tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1 
 


Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:  
1. Tilldela Tekniska nämnden ytterligare investeringsanslag med 42 mnkr 


som omfördelas från Linnéskolans etapp 2 för om och tillbyggnation av 
Linnéskolan, etapp 1, som då totalt uppgår till 297 mnkr.    


2. Uppdra till Tekniska nämnden att teckna tilläggsavtal för genomförande 
av Linneskolan etapp 1.  


3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 
a. Analysera effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 


påverkar skolans verksamhet.  
b. Utreda de ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 


avseende både investeringsutgift och driftskostnader inför 
budgetprocessen 2024. 


 
Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har framställt ett behov av en utbyggnad av högstadiet 
i Älmhult, Linnéskolan. Utredning av behovet har gjorts av Kommunlednings-, 
utbildnings- och tekniska förvaltningen vilket lett fram till en om och 
tillbyggnad av Linneskolan i två etapper med start av etapp 1 under 2021. 
Behovet och investeringen är upptagen i Lokalresursplan 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 112 att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att starta processen för tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 77 att tilldela tekniska nämnden 
investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1. 
Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 
måste ske, detta med hänsyn till hantering av bullerproblematiken från 
stambanan. En teknisk utredning genomfördes i Trafikverkets regi för att 
klarlägga placering och teknisk utformning av en bulleråtgärd samt ett underlag 
för en uppdaterad bulleranalys för skolgården. Arbetet med tekniskutredning och 
bygglovsansökan har medfört en försening av projektet med ca 12 månader. 
Vidare har omvärldsläget påverkat utvecklingen av byggkostnader kopplat till 
framför allt byggmaterial. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har 
materialkostnader ökat med 16,7 procent mellan september 2021 till september 
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2022. Alla materialkostnader ökade förutom kostnaden för trävaror, mest ökade 
kostnaderna för armeringsstål (44,7 procent) samt golvmaterial (27,2 procent).  
Parallellt med tekniskutredning och bygglovshantering har kontrakterad 
entreprenör i dialog med tekniska förvaltningen genomfört olika delprojekt för 
att i möjligaste mån förbereda byggstarten. Dock har detta endast kunnat ske i 
begränsad omfattning och den 2021-10-06 anmälde entreprenören hinder enligt, 
Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 06, kap 4 §3.1, med hänvisning 
till att man inte kommer att klara sluttiden för etapp 1 på grund av försenad 
byggstart. Merkostnaden på grund av hinder regleras genom ABT 06 kap 5 §4 
och uppgår till 7,7 mnkr.   
Vidare har entreprenören den 2021-10-06 också begärt indexreglering av 
entreprenadsumman enligt ABT 06 kap 6 §3, detta med anledning av 
tidsförskjutning och den prisutveckling på byggmaterial som skett sedan avtalet 
med Älmhults kommun undertecknats. Merkostnad på grund av prisutveckling 
på materiel uppgår till 34,3 mnkr. 
Den sammantagna effekten av de faktorer som påverkat projektet innebär att 
byggstarten försenats med sammanlagt ca 12 månader och projektkostnaden för 
etapp 1 ökat från 255 mnkr till 297 mnkr.  
Nu föreslås att 42 mnkr av avsatta medel för etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) 
omfördelas till etapp 1 utifrån ovanstående bakgrund.   
Byggnationen kan starta per omgående, preliminärt kan skolan tas i bruk januari 
2025. Verksamheten påverkas av att byggnationen av skolan är försenad. Vidare 
påverkas ekonomin kopplat till projektet i sin helhet. Följande delar behöver 
utredas i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen; 


- Effekten av hur förseningen av byggnation av etapp 1 påverkar skolans 
verksamhet behöver analyseras.   


- De ekonomiska effekterna för byggnation etapp 1 och 2 avseende både 
projektets investeringsutgift och driftkostnader behöver behandlas i 
samband med budgetprocessen 2024.  


Tekniska förvaltningen föreslår att 42 mnkr av avsatta investeringsmedel för 
etapp 2 för Linnéskolan (100 mnkr) omfördelas till etapp 1.   
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 


• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §112 


• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-21 §77 


• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 §193, punkt 3 Lokalresursplan 
 
Roland Johansson 
Tekniska nämndens ordförande
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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Protokoll styrelsemöte 
Elmen AB 


Organisationsnummer 556280-5217 


Datum: 
Tid: 
Plats: 


2022-11-21 
13.06-13:56 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Brokagyl 


Närvarande ledamöter 
Gusten Mårtensson, ordförande 
Eva Ballovarre, vice ordförande 
Sonja Emilsson, ledamot 


Tjänstemän 
Susann Pettersson, VD  
Christina Utterström, ekonomichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
Emma Majlöv Modig, nämndsekreterare 


§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Gusten Mårtensson förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns. 


§ 2 Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Emma Majlöv Modig. 


§ 3 Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre. 


§ 4 Avstämning dotterbolagens handlingsplaner
Dotterbolagens handlingsplaner redovisas på mötet. 


§ 5 Elmen AB:s budget 2023
Elmen AB:s budget redovisas på mötet. 


Styrelsens beslut: 


Godkänner Elmen AB:s förslag till Budget 2023 med plan 2024–2025. 


§ 6 ÄNAB:s avvecklingsplan
ÄNAB:s avveckling fortskrider. Beräknas vara färdig i december 2022. 
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§ 7 Återkoppling hantering lån
Christina Utterström, ekonomichef, informerar om ägartillskott till ÄNAB 
och värdeöverföring från ÄBO.  


§ 8 Meddelanden
Inga meddelanden 


§ 9 Övriga frågor


• Sammanträdesplan 2023
VD och sekreterare tar fram förslag till sammanträdesplan 2023.


Vid protokollet 


Emma Majlöv Modig 
Sekreterare 


Justerare 


Gusten Mårtensson Eva Ballovarre  


Ordförande Vice ordförande 
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