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Budget 2021 Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna 
 

Inledning 

Älmhults kommuns ekonomi påverkas starkt av växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19-
pandemin. Vår analys är att det finns ett stort behov av att få kontroll över 
kostnadsökningarna och för detta är hårdare prioritering av kommunens investeringar och 
förbättringar av arbetssätt nödvändiga åtgärder. Vi kommer att bli tvungna att fatta 
obekväma men nödvändiga beslut för att använda de resurser vi har på bästa sätt. 
Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha kontroll över ekonomin, växa 
hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun. 
 
 
Växtvärk, lågkonjunktur och Covid-19 

Älmhults kommun är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter men samtidigt också 
stora utmaningar.  

Befolkningstillväxten har inneburit att vi blivit fler i kommunen. Befolkningstalet har ökat 
varje år sedan 2006 och de senaste 8 åren har vi ökat med ca 2000 invånare. Det skapar 
också utmaningar då behoven ökar i vård, skola och omsorg. Likaså förväntningar på 
kommunens åtaganden med fler bostäder, fritidsaktiviteter och gröna områden. Kort sagt – 
växtvärk.  

Investeringarna har skjutit i höjden under dessa 8 år, med ökad låneskuld som effekt. Från 
en låneskuld 2011 på 190 miljoner till 1. 1 miljard 2019.  

2020 har inneburit att vi gått in i en lågkonjunktur med försämrade skatteintäkter, ökade 
kostnader kopplat till ökad arbetslöshet och en osäkerhet inför framtiden.  

Covid-19 har påverkat oss i stor utsträckning under 2020 och det kommer sannolikt att 
påverka även 2021, såväl i verksamheterna som ekonomiskt.  

Det innebär att vi som växande kommun måste arbeta med att fortsätta växa men samtidigt 
ha kontroll över ekonomin. Budgetförslaget för 2021 präglas av nödvändigheten att ha 
kontroll över ekonomin, växa hållbart och fortsätta vara en attraktiv kommun.  

 
Ekonomiska läget 

År 2020 har varit ett mycket märkligt år. Prognoserna under året har varit mycket osäkra och 
förändrats löpande under året. En lågkonjunktur är alltid svårplanerad men 
konjunktursvängningen kom mycket snabbt och oväntat p g a pandemin. Till skillnad från 
den ekonomiska krisen 2008-2009 har denna kris direkt påverkat vår verksamhet i hög grad. 
Omställning till andra former för undervisning, hantering av ökad sjukfrånvaro och inte minst 
direkt påverkan i omsorg/äldreomsorg har satt organisationen på prov. Detta samtidigt som 
de ekonomiska utmaningarna p g a växtvärk och eftersläpningar i ekonomin ska hanteras.  



Läget inför 2021 innebär att det fortfarande är en oklar situation med effekterna av 
pandemin.  

För C, M och KD är det viktigt att ha en kostnadsutveckling i verksamheten som går i takt 
med vilka intäkter man har och vilken målsättning som finns.  

Glädjande nog kan vi se att vi under 2020 har brutit en uppåtgående trend med ökande 
kostnadsutveckling i förhållande till intäkterna. Från tidigare 11% ökning av 
nettokostnaderna till (i senaste prognosen) 8,3%. Men mer återstår att göra. 
 
 
Långsiktiga strukturella förändringar och resultatutjämningsreserv 

Med tanke på det ekonomiska läget och Älmhults kommuns utmaningar finns ett behov av 
att hitta långsiktiga lösningar och strukturella förändringar i kommunens verksamhet för att 
få en ekonomi i balans. En ekonomi som också klarar tillväxt och investeringar. Älmhults 
kommuns näringsliv fortsätter att växa och det finns fortsatt behov av bostadsbyggande och 
arbete kring attraktivitet för att matcha näringslivets behov av kompetensförsörjning. Vi har 
under mandatperioden påbörjat ett långsiktigt arbete för att förbättra servicen och dialogen 
med näringslivet för att ge företagen möjlighet att utvecklas. Satsningen heter ”Förenkla helt 
enkelt” och en viktig del är uppstarten av ett servicecenter (se nedan). 

De strukturella förändringarna är delvis påbörjade genom åtgärdsprogram som antagits i 
framförallt Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det blir fortsatt viktigt att följa 
effekterna av åtgärdsprogrammen. Andra exempel på påbörjat arbete för strukturella 
förändringar är beslutet om att starta Servicecenter för att ge snabbare och effektivare 
service till invånare och företagare. Servicecenter gör det också möjligt att ställa om 
arbetssätt för att t ex använda fler e-tjänster, effektivisera information, rådgivning och 
service till kommuninvånare, företagare och besökare. 

En viktig arbetsmetod är igångsatt genom att Älmhults kommun nu, via politiska beslut om 
styrdokument, styr sitt arbete i processer. På så vis används resurserna bättre och vi 
undviker stuprör i organisationen.  

Men det kommer att kräva mer omställningar för att få en kommunorganisation på plats 
som är rustad för framtidens tuffare krav.  

Några exempel är att utöka användningen av IT i den kommunala verksamheten (både som 
e-tjänster eller motsvarande men även direkt i verksamheten som stöd inom t ex 
biståndsbedömning, äldreomsorg).   

Vi behöver också se över våra arbetssätt och metoder. Vi vill uppmuntra till nytänkande i 
organisationen och uppmuntra mer intraprenader och självstyrande grupper. Vi tror att de 
bästa och effektivaste lösningarna ofta finns hos de som bäst kan verksamheten.  

Vi har också anlitat SKR:s analysgrupp för externt stöd i arbetet. Rapporten förväntas vara 
klar i början på 2021.  

Arbete har också genomförts för att skapa ordning, reda och struktur i stora beslut om mark-
och exploatering samt lokalresursbehov. I budgeten för 2021 antas för första gången 
strukturerade dokument som ger bra beslutsunderlag för väl övervägda beslut. Till 



nästkommande års budget ska även processen kring investeringar ses över och förbättras på 
liknande sätt.  

För att skapa förutsättningar för denna långsiktiga kursändring och strukturförändringar 
kommer vi därför att använda tidigare avsatta överskott i den s k Resultatutjämnings-
reserven (RUR) under 2021 och 2022.  

Resultatutjämningsreserv finns reglerat i Kommunlagen 11 kap 14§ och får användas för att 
utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Enligt Älmhults kommuns riktlinjer för 
Resultatutjämningsreserven (kommunfullmäktige 2018-12-17 §270) får medel endast 
disponeras under lågkonjunktur, vilket definieras som att skatteunderlagsutvecklingen i riket 
är lägre än genomsnittet de senaste 10 åren, vilket är fallet inför budget 2021.  

Beslut om att använda medel från RUR ska fattas i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut.  

C, M och KDs föreslår Kommunfullmäktige besluta att resultatutjämningsreserv ska 

disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år 2022 under förutsättning att 

lågkonjunktur kvarstår enligt kommunens policy ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. 

Det innebär att resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och 

max 13 366 tkr år 2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023 

kommer kommunen återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr. 

 
 
Lokalresursplan 

Det har under en längre tid funnits behov av en bättre struktur för planeringen av framtida 
lokalbehov. Det har under 2020 pågått ett intensivt arbete för att ta fram såväl ett förslag till 
arbetssätt som en plan för kommunens egna lokalbehov.  

Dokumentet ska nu för första gången fastställas i samband med budget 2021 men 
dokumentet kommer sedan att uppdateras årligen. Under kommande arbete med 
lokalresursplanen kommer nämnderna att involveras i högre grad, i enlighet med det 
föreslagna arbetssättet, när man ska definiera framtida lokalbehov. 

Med den nya lokalresursplanen skapas en bättre framförhållning, där vi kan undvika ad-hoc-
lösningar. Lokalresursplanen skapar långsiktighet, kontroll över användning av befintliga 
lokaler och god framförhållning vid planering av ev nyproduktion av lokaler. 

Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av lokalbehovet men det som blir 
formellt beslutat i anslutning till budgeten gäller för 2021, med plan för kommande år. 
Långsiktig planering kräver också att politiken ständigt prövar och omprövar 
ställningstagande, utifrån förändringar av behov och förändringar i omvärlden. En sådan 
omprövning kommer att ske årligen, i samband med budget.  

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Lokalresursplanen.   
 
 
Mark-och exploateringsbudget 

Även när det gäller mark-och exploateringsbudgeten har det funnits behov av en förbättrad 
struktur för planering och framtagande av kalkyler kopplat till mark-och exploatering. Med 



den föreslagna exploateringsbudgeten och redovisning av planerade projekt skapas en 
betydligt bättre förutsättning för politiken att kunna besluta och följa upp projekten. 

Den tydliga ambitionen är att vi ska ha en god beredskap för de intressenter som vill bygga i 
Älmhult och att se till att verksamheten minst går +/-0 totalt.  

Värt att notera är att planen är en långsiktig planering av mark-och 
exploateringsverksamheten men det som blir formellt beslutat i anslutning till budgeten 
gäller för 2021 med plan för kommande år. Långsiktig planering kräver också att politiken 
ständigt prövar och omprövar ställningstagande, utifrån förändringar av behov och 
förändringar i omvärlden. En sådan omprövning kommer att ske årligen, i samband med 
budget.  

C, M och KD föreslår fullmäktige att anta Mark-och exploateringsbudgeten.  
 
 
Investeringsbudget 

Investeringsbehovet är även under 2021 omfattande, främst med tanke på den pågående 
byggnationen av ny grundskola.  

Det finns ett behov av att skapa mer ordning och reda även kring investeringsbesluten för att 

ge förbättrat underlag för politiken att kunna göra prioriteringar. Den nuvarande 

investeringstakten (med ökande lån som effekt) är problematiskt ur ett långsiktigt 

perspektiv. Det kommer att krävas hårda prioriteringar av investeringar för att vi inte ska 

lägga över en alltför stor låneskuld till framtida generationer. 

C, M och KD föreslår att investeringsbudget beslutas i enlighet med förslaget.  

C, M och KD föreslår vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en förbättrad 
process kring investeringsbudgeten, i syfte att långsiktigt anpassa investeringstakten till det 
ekonomiska utrymmet motsvarande 10% av skatter och generella statsbidrag.   

 

Att vara en attraktiv kommun och växa hållbart 

Kommunen är en fantastisk plats att bo och verka i! Vi vill gärna att fler ska upptäcka det och 

har under många år arbetat för att få fler att vilja flytta till kommunen och att de som redan 

bor här ska vara stolta över sin kommun. Det handlar om allt från bostäder, arbetstillfällen 

till en attraktiv fritid och nära till naturen. Allt detta kan vi erbjuda.  

Det vill vi även i fortsättningen, tillsammans med kommuninvånarna, fortsätta att utveckla. 

Men vi ser samtidigt att en alltför snabb tillväxt gör att vi drabbas av växtvärk. Det påverkar 

ekonomin (genom ökat behov i verksamheterna och av investeringar) men också våra 

möjligheter att vara den attraktiva kommunen om det sker för snabbt.  

Samtidigt vill vi gärna fånga det intresse som t ex finns från externa aktörer att bygga 

bostäder i kommunen – men vi behöver växa hållbart.  

Eller som Gro Harlem Brundtland uttrycker det i Brundtlandrapporten ”Hållbar utveckling är 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  



C, M och KD ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att initiera arbetet med en planering för 

en hållbar tillväxt, med hänsyn till de resurser som finns tillgängliga.  

 

Att växa socialt hållbart 

I takt med att samhället förändras och att kommunen växer kraftigt ökar också behovet av 

en socialt hållbar tillväxt. Hur kan vi se till att barn får en trygg uppväxt i Älmhult, där barnen 

får goda förutsättningar i förskolan/skolan/fritids och möjligheter till ett arbete efter 

studierna? Hur ser vi till att familjerna får goda förutsättningar till inkomst och kan skapa 

trygga familjesituationer för barnen? Hur skapar vi ett samhälle som känns välkomnande och 

tryggt i den offentliga miljön? Hur undanröjer vi grogrund för brott och kriminalitet?  

Kort sagt – hur skapar vi ett gott och tryggt samhälle?  

Vi vet att det inom kommunen pågår ett antal olika insatser för att skapa trygghet och 

förutsättningar för människor att bli självförsörjande men vi ser också behovet av 

övergripande samordning och ytterligare förbättrad dialog med externa intressenter, som t 

ex polis, civilsamhället.  

C, M och KD ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta modell för samordning av arbetet 

kring social hållbarhet med syfte att skapa ett gott och tryggt samhälle för våra barn.  

 

Budgetbeslut 

Nämnderna tillförs, utöver lönerevision, följande summa inför budget 2021 

Belopp i tkr Nämnderna 
tillförs 

Varav 
Omföring 
Politisk 
verksamhet 

Nämndernas 
ramar 2021 

Politisk verksamhet -5 609 -5 609 0 

Kommunfullmäktige 861 861 1 925 

Revisionen 819 819 819 

Valnämnden  0 0 20 

Kommunstyrelsen 3 741 3 929 59 950 

Teknisk nämnd 2 700 0 80 578 
Gemensam 
överförmyndarnämnd 550 0 2 115 

Miljö- och byggnämnd 1 376 0 11 900 

Kultur- och fritidsnämnd 88 0 40 300 

Utbildningsnämnd 22 144 0 506 000 

Socialnämnd 15 752 0 362 000 

Gemensam nämnd familjerätt  198 0 1 405 

Ofördelad lönekompensation* 23 000 0 0 

Tillskott 65 620 0 1 067 012 
*Till detta kommer 27 mkr för lönerevision som ännu inte är fördelat 2020 p g a av försenad 
avtalsrörelse.  



 

Budget 2020 plan 2021 - 2022 

Omvärld 

En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. 

Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i Sverige. 

Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den makroekonomiska prognosen, 

statens budget eller de offentliga finanserna i stort. Allt detta sammantaget innebär just nu 

en mycket stor prognososäkerhet. Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) förtydligar att den senaste skatteprognosen är ett 

scenario med mycket stor prognososäkerhet. För Älmhults kommuns del kommer det att 

påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad gäller finansiering av verksamhet 

och vad gäller uppdraget i stort med de utmaningar som följer.  

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge. Skälet till detta är att det 

demografiska trycket nu är högt. Nationellt ökar barn, unga och äldre snabbare än gruppen 

som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 gick in i en lågkonjunktur. 

Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på 

dagens nivå snabbare än skatteintäkterna.  

För att klara större verksamhetsvolymer med resurser som ökar långsammare än 

verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten försämras krävs att kommunerna arbetar med 

effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta 

långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som 

ny teknik och digitalisering möjliggör.  

För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande 

teknologier påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas 

förväntningar på välfärdsleveranser, måste också organisationers förmåga att balansera 

effektivitet och innovation stärkas.  

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults 

kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning är det vara möjligt åren 2020–

2023.  

 

Ekonomiska förutsättningar i Älmhults kommun 

 

Befolkningsprognos 

Kommunens befolkningsprognos använd som underlag för planering av verksamhet, budget 

2021 plan 2021 - 2022. Nedan prognos visar på en befolkning om 18 066 personer år 2020. 

Samma prognos visar även att Älmhults kommun år 2021 ska ha en befolkning om 18 432 

personer. Älmhults kommun är en kommun i stark tillväxt! 



 

Källa. Statisticon Tabell 1A 

     
Skatteprognos 

Skatteprognosen (skatter och generella statsbidrag) i budget 2021 plan 2022 - 2023, utgår 

ifrån 1,4 % befolkningsökning utifrån SCB:s faktiska befolkningsprognos per november 20191. 

Det innebär att befolkningen i Älmhults kommun ska vara 17 883 invånare per den 1 

november 2020. Den befolkning som Älmhults kommun har folkbokförd den 1/11 - 2020 är 

den befolkning som ligger till grund för skatteprognos år 2021.  

 

Skattesatsen är oförändrat 20,96 procent.  
 

Finansiering 

Lån 

Älmhults kommuns skuldportfölj uppgår per 2020-08-20 till 1 160 mkr. Om räntan skulle gå 

upp med 1% motsvarar det ca 12 mkr/år i räntor för befintliga lån.  

SKR:s rekommendation gällande internräntan för år 2021 beräknas till 1,25 procent. Den är 

förändrad jämfört med internräntan år 2020. Den föreslagna internräntan bygger på 

kommunsektorns egna upplåningskostnader. Internräntan 2020 i Älmhults kommun var 1,5 

procent. Med liggande investerings- och exploateringsbudget behöver låneramen utökas 

från 1 335 miljoner kronor till 1 549 miljoner kronor. 

 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Kommuner ska senast i samband med budgetbeslutet2 ange finansiella mål för ekonomin 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning 

och i delårsbokslut. Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning3. Ekonomin ska visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att 

förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av 

investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning 

och förmögenhet ska beslutas och utgöra ett strategiskt underlag i budgetdialogen. 

 
1 Den 1/11 - 2019 uppgick invånarantalet i Älmhult till 17 643 invånare enligt SCB. Med 1,4% ökning blir 

befolkningen 17 883 
2 Kommunallagen (1997:725) 11 kap 6 § 
3 KF Beslut 2018-12-17 § 270, KS 2018/125 



Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet 

negativt måste det regleras inom tre år.  

Resultatutjämningsreserv - RUR 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Enligt SKR:s nuvarande prognos och Älmhults 

kommuns finansiella riktlinjer för god ekonomisk hushållning skulle det vara möjligt åren 

2020–2023.  

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i 

procent per år 

 
2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,8 3,7 

Årlig ökning 1,3 3,3 3,5 3,6 

Differens -2,8 –0,6 –0,3 –0,1 

Källa: Skatteverket och SKR. 

 

Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med 

bokslut. I liggande budget anförs behov av strukturella förändringar som skäl att disponera 

resultatutjämningsreserven under år 2021 och 2022. Det innebär att 

resultatutjämningsreserv ska disponeras med max 10 983 tkr år 2021 och max 13 366 tkr år 

2022 och att balanskrav respektive år därmed blir ”0”. Under år 2023 kommer kommunen 

återigen ha ett positivt balanskravsresultat om 7,3 mkr. 

 

 
 

Älmhults kommun har avsatt 36,2 mkr i resultatutjämningsreserv år 2020. Avsättningen till 

RUR har skett under år då kommunens bokslut har visat på ett överskott, överstigande minst 

2%.  

Procent och miljoner kronor (mkr)

Bokslut 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Resultatmål i % av skatter och statsbidrag 1,5 0,4 -0,97 -1,15 0,62

Skatteintäkter -850,8 -852,4 -869,9 -898,5 -938,4

Generella statsbidrag -177,1 -227,0 -261,8 -260,1 -250,3

Årets Resultat 10,1 4,3 11,0 13,4 -7,3

Avsatt till RUR 36,2 36,2 36,2 25,2 11,9

Årets avsättning till RUR 0 0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagande av RUR 0 0 -11,0 -13,4 0,0

Balanskravsresultat 5,8 4,3 0 0 -7,3

Summa RUR 36,2 36,2 36,2 25,2 11,9



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 inträffar 2020 till och med 2023. 

2) Balanskravsresultatet ska vara negativt om RUR ska användas för att nå upp till ett 

nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Klarar kommunen balanskravet, ska RUR 

inte användas.  

Finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning år 2021 - 2023.  

• Resultatet ska uppgå till minst -0,1 % av skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning år 2021, -1,15 % år 2022 och 0,62 % år 2023 

• Nettoinvesteringar skall vara högst 23,7 % i förhållande till skatter och statsbidrag år 
2021, 17,6% år 2022 och 11,4% år 2023 

• Självfinansieringsgrad av investeringar ska vara 22,7% år 2021, 29,6% år 2022 och 
65,4% år 2023 

• Soliditeten ska senast 2023 uppgå till minst 18 % inklusive pensionsåtagandet  

 

Känslighetsanalys 

1 kronas förändring i skattesats4    +/- 41,6 mkr 

Förändrat invånarantal med 10 personer5   +/- 0,6 mkr 

Ränteförändring med 1 %-enhet6    +/- 13,3 mkr 

 

PO-pålägget följer SKR:s beräkningar och uppgår år 2021 till 40,15 procent totalt för 

kommuner.  

Medel avsatt för lönerevision motsvarar den kompensation som ska gå ut till nämnderna 

inklusive PO-pålägg. De poster som hanteras i budget är beräknade utifrån SKR:s prognos7 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,2% för 2021 för månadslön, ob-tillägg, 

jour och beredskap. 

 

Taxor och avgifter 

Nämnderna behandlar årligen förslag på taxor och avgifter som tillställs kommunfullmäktige 

för beslut. Älmhults kommun har rätt att ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller enligt kommunallagen. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Inom 

socialtjänsten och barnomsorg finns det något som kallas maxtaxor för att begränsa 

avgiftsuttag till gagn för den enskilda. Det innebär att kommuner har rätt att generellt 

debitera självkostnad inom maxtaxa för de insatser det avser.  

 
4 SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32.  
5 SKR:s skatteprognos cirkulär 2020:32. 
6 1% ökning på totala lånetaket om 1 332 tkr 
7 SKR:s löpande prisindex 



 

Älmhults kommuns system för ledning och styrning - 

Resultatstyrning  

Älmhults kommun tillämpar resultatstyrning. Huvudprocesserna styrs genom resultatmål 

som är av god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin 

både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och att varje generation bär sina egna 

kostnader. Huvudprocesserna utgår från Älmhults kommuns vision. Ledningsprocesserna 

styr och koordinerar huvudprocesserna och stödprocesserna. Stödprocesserna underlättar 

utförandet av huvudprocesserna och till viss del ledningsprocesserna. Kommunfullmäktige 

beslutar vision, huvudprocesser och resultatmål till nämnderna.  
 

Vision – Huvudprocesser, Resultatmål och Indikatorer 

 

 
 

Visionen talar om hur kommunfullmäktige vill att Älmhult ska vara i framtiden, en 

gemensam färdriktning för hela kommunen. 

 

Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som 

riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna i Älmhults kommun styrs genom 

resultatmål som ska vara av god ekonomisk hushållning. Huvudprocesserna utgår från 

Älmhults kommuns vision.  

Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive styrelse 

eller nämnd. Aktiviteter för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnder och styrelse och 

ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna som utförs är ett sätt för nämnden att 

styra huvudprocesserna mot resultatmålet.  

Resultatmålen följs upp vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisningen. Vid 

delårsrapport 1 och delårsrapport 2 följs resultatmålen upp genom ”Resultatmålet är 

uppfyllt”, ”Resultatmålet bedöms uppfyllas under året”, eller ”Resultatmålet bedöms inte 

uppfyllas under året”. Om nämnd eller styrelse i prognos bedömer att resultatmålen riskerar 

att inte uppnås ska nämnd eller styrelse omgående ta fram en åtgärdsplan för 

resultatmåluppfyllnad och rapportera till kommunstyrelsen. Det kan innebära att nämnd 



eller styrelse behöver ta fram nya aktiviteter, det vill säga ett nytt sätt att styra 

huvudprocesserna, för att nå resultatmålet. Vid årsredovisningen följs resultatmålen upp 

genom att ”Resultatmålet är uppfyllt” eller ”Resultatmålet är inte uppfyllt”. Resultatmålet 

ska sätta den standard och ambitionsnivå som Älmhults kommun vill uppnå genom sina 

huvudprocesser. Det ska finnas en tydlig koppling mellan resultatmål och vision. 

Resultatmålen ska vara ettåriga och måste vara mätbara i samband med årsbokslutet. 

Resultatmålen mäts genom indikatorer. För att ett resultatmål ska anses uppfyllt ska 

samtliga indikatorer påvisa en förbättring mot föregående år. 

 



 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator

Utbildning och arbetsmarknadsprocess 

Syftet är att varje invånare ska bli 

självförsörjande.

Alla barn och elever i Älmhults kommun har 

en positiv kunskapsutveckling samt att alla är 

behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

UN Andel som klarat NP åk 3                                                          

Andel som klarat NP åk 6                                                           

Andel som klarar NP åk 9                                                          

Andel godkända betyg i åk 6                                                   

Andel godkända betyg i åk 9                                           

Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet

I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan 

och grundskolan få sina val av skolor

UN Andel barn som får sitt förstahandsval av 

förskola och skola.

I Älmhults kommun ökar andelen 

självförsörjande hushåll för varje år

SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. 

(Kolada N00919)      Arbetslöshet 16-24 år, 

andel (%) av bef. (Kolada N00929)                                                                         

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år              

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år       

Minskat antal hushåll med ekonomiskt biståndVälfärdsprocess                                           

Syftet är att varje invånare ska erbjudas 

möjlighet till effektivt och hållbart stöd 

för att utveckla, bibehålla eller återvinna 

sin förmåga. 

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat 

utifrån dina förutsättningar och där 

effekterna av insatserna positivt ska bidra till 

att öka/bibehålla din förmåga.  

SN, UN Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 

(Kolada U28532)                                                           

Brukarbedömning boende LSS (Kolada U28663) 

Brukarbedömning personlig assistans (Kolada 

U28634)                                            

Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada 

U21441)                                                     

Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449) 

Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)                              

Andel elever som upplever att de får den hjälp 

de behöver (enkät)

I Älmhults kommun arbetar vi 

hälsofrämjande och förebyggande vilket 

innebär ett minskat stödbehov

SN, UN, 

KoF, TN

Andel elever som uppger att de har en bra 

studiero (enkät)                                                                                          

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Samhällsutvecklingssprocess                     

Syftet är att skapa en attraktiv kommun 

genom effektiv och hållbar planering, 

utveckling och förvaltning av 

infrastruktur.

I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar 

för ett rikt och varierat fritids-och 

kulturutbud och mötesplatser.

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada 

U09401)                                                                             

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 

motionsanläggningar (U09406)                                                                                      

Mätning av antalet deltagare i 

föreningssammankomster (via LOK).                                                                                      

Antalet boklån per invånare I Älmhults kommun ökar befolkningen med 

1% årligen. Befolkningsökningen sker i 

kommunens olika delar.  

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN, 

SCB befolkningsstatistik. 

I Älmhults kommun är det enkelt och 

effektivt att få kontakt och hjälp när du vill 

starta företag eller utveckla ditt företag. 

KS, 

MoB, TN

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking 

(Kolada U40402)                                                                                  

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

(U07451)                                                                 

Antalet nystartade företag ska öka 

(nyföretagarcentrum)

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 

snabbt besked så att du kan börja bygga ditt 

hus inom 6 mån. 

MBN, 

TN, KS

Handläggningstid från när ansökan betraktas 

som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 

dagar (Kolada U00811)                                    

Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30.

I Älmhults kommun får du snabb och effektiv  

service dygnets alla timmar

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, 

KFN, 

ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400)                         

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 

(Kolada U00442)                                                                                             

Andel som tar kontakt med kommunen via 

telefon som får ett direkt svar på en enkel 

fråga, (%) (Kolada U00413)                                                                          

Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)



 
Lokalresursplan 

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att 

samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. 

Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).  

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas 

planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade 

åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med 

delredovisningar per verksamhetsområde.  

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen är 

den befolkningsprognos som tas fram varje år. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar 

respektive förvaltning/huvudprocess, i samråd med tekniska förvaltningen sin del av 

lokalresursplanen. Denna uppdatering ska vara klar senast under april månad och utgör 

underlag för budgetarbetet.  

 

Investeringsbudget 2021 - 2032 

Investeringsbudget för 2021 uppgår till 268,7 mkr. Älmhults kommun har beslutat att 

självfinansieringsgraden för investeringar ska vara 22,7 % år 2021. Med självfinansiering 

menas att kommunen genom sitt resultat kan finansiera investeringarna. Det som inte kan 

finansieras genom kommunens resultat behöver kommunen finansiera genom lån eller 

annan finansiering. Kommunen behöver utöka sitt lånetak från 1 332 mkr till 1 549 mkr 

under år 2021 för att klara av finansieringen av nya investeringar och exploateringar. 

Slutredovisningar för investeringar och exploateringar ska ske kontinuerligt till 

kommunfullmäktige för projekt med beslutat anslag över 5 mkr. Budgetavvikelser för 

investerings- och exploateringsprojekt ska ske till kommunfullmäktige så fort de är kända 

och om den prognostiserade avvikelsen motsvarar 3 procent. Detta gäller endast 

investeringsprojekt med projektbudget över 2 mkr. 

 



 

 

Exploateringsbudget 2020 - 2031 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 

för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I 

markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande 

gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar mm.  

I nedan tabeller framgår utgifter och inkomster med anledning av exploateringar fördelat 

mellan skattekollektiv och avgiftskollektiv. De delar som avser skattekollektiv ska finansieras 

av skattekollektivet till den del de inte täcks av exploateringsinkomster, medan delarna som 

avser avgiftskollektiv ska finansieras genom anslutningsavgifter och taxor. Det innebär att 

investeringsutgifter med anledning av exploateringsverksamhet netto (taxekollektiv) inom 

VA-verksamheten för perioden 2021 – 2032 ska finansieras genom taxor, motsvarande 72,7 

mkr. Investeringarna ska skrivas av över investeringarnas livslängd och kommer att påverka 

driftskostnaden för VA-verksamheten.  

I den budget för exploateringsverksamhet som framgår nedan och som finansieras genom 

exploateringsinkomster ingår även de investeringar som skattekollektivet ska äga kvar efter 

markförsäljning (kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden mm). 

Anledningen till att de presenteras i samma tabell är för att tydliggöra att inkomsterna även 

ska täcka de investeringar som uppstår med anledning av exploateringsverksamheten. 

Reavinsterna som uppstår genom exploateringarna kan användas till att finansiera 

kommunens investeringsbehov. Totalt kommer exploateringsnettot inom skattekollektivet 

för perioden 2021 – 2032 blir 66,9 mkr som kommer kommunen tillgodo. 

 

 

Investeringbehov 2021-2032, tkr

Investeringbehov, tkr År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 

2021-2032

Kommunfullmäktige* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisionen* 0

Valnämnden* 0

Överförmyndarnämnd 0

Kommunstyrelsen 1 700 900 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700
varav anslag 1 400 600 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800

Teknisk nämnd, skattekollektivet 210 125 109 750 56 555 53 410 69 410 22 200 16 600 11 500 9 800 12 765 12 765 12 765 597 645
varav anslag 185 125 78 650 10 495 11 510 24 810 10 500 4 700 300 300 3 500 3 500 3 500 336 890

Utbildningsnämnd 5 750 28 750 9 300 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 4 250 4 200 81 800
varav anslag 1 300 24 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 800

Socialnämnd 4 370 4 244 8 010 8 059 7 882 4 594 5 155 5 139 8 533 9 201 4 974 4 974 75 135
varav anslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemensam nämnd för familjerätt 0

Kultur- och fritidsnämnd 1 500 2 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 750
varav anslag 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750

Miljö- och byggnämnd 250 500 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 250

varav anslag 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

summa skattekollektivet 223 695 146 394 77 465 67 669 83 542 32 994 28 005 22 839 24 583 28 166 23 989 23 939 783 280

Teknisk nämnd, taxekollektivet 45 000 58 000 58 000 25 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 410 800
varav anslag 24 000 37 000 37 000 500 500 500 0 0 0 5 000 0 0 104 500

summa taxekollektivet 45 000 58 000 58 000 25 000 25 600 26 300 26 400 27 000 27 800 33 500 29 100 29 100 410 800

Summa investeringar totalt 268 695 204 394 135 465 92 669 109 142 59 294 54 405 49 839 52 383 61 666 53 089 53 039 1 194 080



 
  

SAMMANSTÄLLNING (KS och TN)

Skattekollektiv År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 

2021-2032

Inkomst -46 505 -56 887 -58 910 -59 223 -61 350 -70 101 -80 088 -46 525 -31 525 -37 875 -12 638 -3 925 -565 552

Utgi ft 38 835 41 535 51 375 78 667 73 110 49 207 78 453 36 830 26 860 21 875 0 1 877 498 624

Netto -7 670 -15 352 -7 535 19 444 11 760 -20 894 -1 635 -9 695 -4 665 -16 000 -12 638 -2 048 -66 928

Taxekollektiv (VA) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 År 2032

Summa 

2021-2032

Inkomst 0 -11 662 -21 437 -14 574 -20 066 -12 348 -16 241 -12 575 -9 435 -5 818 -4 767 -1 928 -130 851

Utgi ft 16 536 29 929 15 000 25 360 30 224 29 500 29 674 6 972 10 724 8 900 0 750 203 569

Netto 16 536 18 267 -6 437 10 786 10 158 17 152 13 433 -5 603 1 289 3 082 -4 767 -1 178 72 718

TOTALT NETTO 8 866 2 915 -13 972 30 230 21 918 -3 742 11 798 -15 298 -3 376 -12 918 -17 405 -3 226 5 790



Driftsbudget 2021, plan 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr BUDGET 2021 PLAN 2022 PLAN 2023

Politisk  verksamhet 0 0 0

Kommunfullmäktige 1 925 1 925 1 925

Revisionen 819 819 819

Valnämnden 20 20 20

Kommunstyrelsen 59 950 59 950 59 950

Teknisk nämnd 80 578 80 578 80 578

Gemensam överförmyndarnämnd 2 115 2 115 2 115

Miljö- och byggnämnd 11 900 11 900 11 900

Kultur- och fritidsnämnd 40 300 40 300 40 300

Utbildningsnämnd 506 000 506 000 506 000

Socialnämnd 362 000 362 000 362 000

Gemensam nämnd familjerätt 1 405 1 405 1 405

1 067 012 1 067 012 1 067 012

Under kommunstyrelsen ("finansen")

Pensionsåtaganden 31 857 32 896 33 999

Löneökningar 2020 27 000 27 000 27 000

Löneökningar 2021 23 000 29 000 29 000

Löneökningar 2022 - 22 000 28 000

Löneökningar 2023 - - 22 000

KS 2018/50 Kompensation Paradiset ti l l  UN från och med 2021 15 000 15 000 15 000

KS 2018/50 Kompensation Paradiset ti l l  UN från och med 2021 -15 000 -15 000 -15 000

Lokalresursplan XXXX - Skola F-6 Paradiset 0 5 058 12 142

Lokalresursplan XXXX - Skola 7-9 Linné etapp 1A+1B 0 4 287 7 878

Lokalresursplan XXXX - Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 257 615 561

Lokalresursplan XXXX - Skola Til lfäll ig modulskola (Elmeskolan) 11 540 11 127 0

Lokalresursplan XXXX - Förskola Norregård utbyggnad (om 2 avd) 0 351 842

KS 2020/64 Boklidens idrottsplats Liatorp 2021 (beslut sep 2020) 750 0 0

Volymförändringar och satsningar 0 21 871 25 294

Strukturella förändringar 2022 0 -30 000 -30 000

Strukturella förändringar 2023 0 0 -20 000

KS strategiska 750 1 500 1 500

Avgår intern ränta -27 725 -29 051 -32 111

Verksamhetens nettokostnad 1 134 441 1 163 666 1 173 117

Skatteintäkter -869 897 -898 475 -938 374

Generella statsbidrag, utjämning -261 826 -260 090 -250 334

finansiella intäkter -3 735 -3 735 -3 735

finansiella kostnader 12 000 12 000 12 000

Resultat 10 983 13 366 -7 326
Befolkningsökning (%) 1,4% 1,0% 1,0%

Antal folkbokförda 1/11 året innan budgetåret (utgång 1/11 2019 - 17 

643 st) 17 883 18 062 18 242



Finansieringsbudget 2021, plan 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Budget Budget

2021 2022 2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -10 983 -13 366 7 326

Justeringar för :

Av- och nedskrivningar 72 003 73 962 81 315

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0

Gjorda avsättningar 0 0 0

ianspråktagna avsättningar 0 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 61 020 60 596 88 641

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 0 0

Ökning/minskning förråd och lager 0 0 0

Ökning/minskning av exploateringsfastigheter -8 866 -2 915 13 972

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 52 154 57 681 102 613

VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -268 695 -204 394 -135 465

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS- -268 695 -204 394 -135 465

VERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 216 541 146 713 32 852

Minskning av lånfristiga fordringar 0 0 0

Förändring av övriga långfristiga skulder 0 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 216 541 146 713 32 852

VERKSAMHETEN

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0

Likvida medel från årets början 55 000 55 000 55 000

Likvida medel vid årets slut 55 000 55 000 55 000

Belopp i tkr



Balansbudget 2020, plan 2021 - 2022 

 

 

Bilagor: 

Lokalresursplan 2020 - 2030 

Investeringsbudget 2021 - 2032 

Exploateringsbudget 2021 – 2032 

Nämndernas förslag till Taxor och Avgifter 2021 

 

Budget Budget Budget

2021 2022 2023

TILLGÅNGAR

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 840 746 1 971 178 2 025 328

Finansiella anläggningstillgångar 138 091 138 091 138 091

Summa anläggningstillgångar 1 978 837 2 109 269 2 163 419

Omsättningstillgångar

Förråd 125 125 125

Exploateringsfastigheter 53 914 54 978 41 006

Fordringar 177 764 177 764 177 764

Kassa och bank 55 000 55 000 55 000

Summa omsättningstillgångar 286 803 287 867 273 895

SUMMA TILLGÅNGAR 2 265 639 2 397 135 2 437 313

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 607 760 594 394 601 720

-därav årets resultat -10 983 -13 366 7 326

Summa eget kapital 607 760 594 394 601 720

Avsättningar

Avsättningar pensioner 11 353 11 353 11 353

Avsättning sluttäckning deponi 27 080 27 080 27 080

Summa avsättningar 38 433 38 433 38 433

Skulder

Långfristiga skulder 1 411 285 1 557 998 1 590 850

Kortfristiga skulder 208 162 206 310 206 310

Summa skulder 1 619 447 1 764 308 1 797 160

SUMMA EGET KAPITAL, AV-

SÄTTNINGAR O SKULDER 2 265 639 2 397 135 2 437 313

Belopp i tkr
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1. Om lokalresursplanen 
Detta är den första lokalresursplanen i sitt slag för Älmhults kommun och målet är att 

den ska utvecklas vidare i det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsprocessen.  

 

1.1 Fokus på kommunnyttan 

Kommunens övergripande målsättning med lokalförsörjningen är att den planeras och 

verkställs med fokus på den gemensamma kommunnyttan. Beslut kring fastigheter och 

lokaler ska utgå från ett kommunövergripande perspektiv där nyttan ska optimeras för 

kommunen som helhet.  

 

För att uppnå detta krävs en effektiv lokalförsörjningsprocess där planeringen av 

lokalanvändningen och lokalförsörjningen sker i nära samverkan mellan berörda parter 

och med kommunnyttan i fokus. Därigenom skapas förutsättningar för kommunens 

utveckling genom att undvika felprioriteringar och istället fokusera på att hitta optimala 

fastighets- och lokallösningar som främjar effektiva kommunala verksamheter och god 

resurshållning. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsprocessen är att tillgodose de kommunala 

verksamheternas behov av funktionella och kostnadseffektiva lokaler  

vid rätt tid och på rätt plats, med hänsyn taget till användningen av befintliga 

lokaler i kommunen.   

 

1.2 Modell lokalresursplanering 

Med lokalresursplanering menas att kommunen har en strukturerad process för att 

samordna planeringen av lokalförsörjningen utifrån kommunens samlade behov. 

Planeringen utförs på medellång sikt (10 år).  

Lokalresursplanen utgör navet i planeringsarbetet. I lokalresursplanen sammanfattas 

planeringsunderlag, analyser, prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade 

åtgärder och projekt. Lokalresursplanen upprättas för kommunen som helhet med 

delredovisningar per verksamhetsområde.  

Till lokalresursplanen finns en detaljerad specifikation med alla kommande och 

pågående lokalförändringar. 

Kommunens lokalresursplan uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt för planeringen 

är den befolkningsprognos som tas fram varje år. Denna är normalt klar under januari 

månad. Utifrån befolkningsprognosen uppdaterar respektive förvaltning/huvudprocess, i 

samråd med fastighetsavdelningen sin del av lokalresursplanen. Denna uppdatering ska 

vara klar senast under april månad och utgör underlag för budgetarbetet.  

Lokalresursplanen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige i samband med att 

budgeten för kommande år behandlas. 
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1.3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att styra, samordna och följa upp 

lokalförsörjningen och lokalanvändningen.  

I Tekniska nämndens uppdrag ingår att driva och utveckla lokaler för Älmhults 

kommuns verksamheter. Vidare ingår att på ett resurseffektivt arbetssätt bidra i 

kommunens lokalresursplanering och samverka med nyttjande verksamheter i frågor 

som rör upplåtelser och användning av lokaler.  

Tekniska nämnden ska också på uppdrag uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för 

kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Nämnden ska 

på uppdrag även anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen 

inom tekniska förvaltningen är den enhet som genomför åtgärder inom tekniska 

nämndens ansvar för lokalfrågorna. 

Fastighetsavdelningens operativa lokalgrupp samordnar samtliga kommunala 

verksamheters lokalbehov och är beställare gentemot fastighetsägare och hyresvärdar. 

Respektive förvaltning/huvudprocess ansvarar för och redovisar sina lokalbehov. 

Omfattningen av lokalanvändningen regleras i interna och externa hyresavtal.  

Kommunchefsgruppen (i gruppen ingår förvaltningschefer och avdelningschefer från 

samtliga delar av kommunens verksamhet) arbetar fram ett förslag till 

lokalförsörjningsplan som är ett av beslutsunderlagen i budgetprocessen 

 

1.4 Utgångspunkter för lokalresursplan 2021 

Lokalresursplanen bygger på behov som lämnats från nämnderna samt 

fastighetsavdelningen. Befolkningsprognosen är ett av de viktigaste underliggande 

materialen för lokalförsörjningen då verksamheternas volymbehov till stor del beror 

av befolkningsvolymen samt sammansättningen av befolkningen. Geografisk 

placering av lokaler såväl befintliga som nybyggda följer fastlagda riktlinjer i 

översiktsplanen.  

 

2 Lokalbestånd och kostnader 
 

2.1 Lokalbestånd 

Kommunens verksamhetslokaler består av eget ägda och externt förhyrda lokaler. I 

nedanstående sammanställning redovisas kommunens eget ägda lokaler. Kommunens 

bestånd av ägda lokaler omfattade 2019 knappt 121 000 m2 bruksarea (BRA), se figur 1.  

Vidare redovisas i figur 2, kommunens externt förhyrda verksamhetslokaler som 2019 

omfattade knappt 2 600 m2 bruksarea (BRA).   
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Figur 1. Bild över kommunens ägda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA) 

 

 

Figur 2. Bild över externt förhyrda verksamhetslokaler i m2 bruksarea (BRA) 

 

2.2 Lokalkostnader 

Verksamheternas totala hyreskostnad för kommunens eget ägda verksamhetslokaler 

uppgick till ca 90 miljoner kronor 2019, se figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för 

de externt förhyrda lokalerna uppgick till ca 2,5 miljoner kronor 2019, se figur 4.   

 

2.2.1 Lokalkostnad per förvaltning - kommunägda lokaler 

I figur 3 redovisas verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 2019 fördelat 

per förvaltning. Det är de två största förvaltningarna, utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen som också har de högsta kostnaderna. 
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 Figur 3. Verksamheternas hyreskostnad för det eget ägda lokaler 

 

2.2.2 Lokalkostnad för förvaltningarna - externt förhyrda lokaler 

I figur 4 redovisas verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 2019 

fördelat per lokalkategori.  

 

  

 Figur 4 Verksamheternas hyreskostnad för de externt förhyrda lokalerna 
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3 Lokalresursplan 2021-2031 

 

3.1 Förskola 

Förutsättningar 

Vid utgången av år 2019 var populationen i åldersspannet 1-5 år 1 175 barn i 

kommunen. Knappt 90% av dessa har behov av förskoleplats.   

Den totala volymökningen av barn i förskoleåldern under planeringsperioden 

beräknas uppgå till ca 270 barn, vilket då skulle föranleda behov av ytterligare ca 

250 förskoleplatser i Älmhults kommun fram till 2031. I genomsnitt innebär det en 

ökning av kapacitetsbehovet om ca 25 platser per år under planeringsperioden. 

Ökningen är inte helt linjär över åren och fram till år 2023 är ökningstakten något 

lägre per år medan åren 2024-2031 har en relativt hög förväntad befolkningstillväxt i 

åldersspannet.  

Det är framförallt i centralorten som behoven uppstår. En befolkningsökning om 50 

personer genererar genomsnittligt ett ökat behov av 3 förskoleplatser.   

Generellt ökar fruktsamhetstalen något men även denna effekt är relativt liten i 

absoluta tal mätt.   

En övergripande ambition är verksamhets- och kostnadseffektivitet. Modullösningar 

är ibland nödvändiga men bör inte vara en långsiktig lösning för en enskild enhet då 

de är såväl kostsamma som svårarbetade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Målet 

bör därför vara att så långt som möjligt arbeta bort modullösningar. 

Förskoleverksamheten har idag en enhet, med uteprofil Arnebo. Det finns även en 

förskola med Montessoriinspirerad verksamhet. Dessa tillsammans med förskolan på 

Internationella skolan bidrar till att ge ökad valfrihet för föräldrarna i Älmhults 

kommun. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Den fristående förskolan Kunskapsförskolan kommer att ha byggnaden klar under 

oktober månad 2020 och startar upp verksamheten januari 2021. Kapaciteten 

kommer att uppgå till ca 150 barn. Det innebär att ett stort antal tillkommande 

platser kommer att erbjudas i de västra delarna av centralorten. 

Tillskapande av nya förskoleplatser från årsskiftet i centralorten innebär att 

”Lyckan” som ligger inne i Haganässkolan då helt kan avvecklas och därigenom 

frigörs behövlig yta till gymnasiet. 

Norregårds förskola är idag kompletterad med moduler. Bygglov för dessa löper ut 

och bör ersättas av en permanent utbyggnad om två avdelningar till hösten 2022. 

År 2024 bedöms ytterligare en förskola i östra delen av centralorten behövas. Denna 

bör placeras på området Furulund och ingår i detaljplanearbetet som pågår för 

området. Externa aktörer har visat intresse för att bygga och driva förskola på 

Furulund.  

Haga förskola är i behov av renovering alternativt utrangering. Externa aktörer har 

visat intresse för att etablera förskola som ersättning för Haga. I det fall att Haga 

förskola ersätts med en ny kan kapaciteten öka på denna förskola. 
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Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare förskolor att behövas i de 

västra delarna av centralorten då bostadsområdet Vena byggs ut efterhand. Detta 

behov är med i planeringsförutsättningarna för Vena planprogram.  

  
3.2 Grundskola 

Förutsättningar 

Antalet barn i grundskoleålder F-6 i Älmhults kommun uppgick vid utgången av år 

2019 till 1 776 barn. 

Antalet barn i högstadieålder uppgick vid samma tidpunkt till 650 barn.  

Sammantaget uppgick därmed antalet barn i grundskoleålder till 2 426 barn i 

Älmhults kommun vid utgången av år 2019. Ungefär 10% av barnen går i friskola, 

vilket innebär att vid utgången av 2019 gick 2 200 barn i den kommunala 

grundskolan. 

Dagens kapacitet i de kommunala grundskoleenheterna ser ut enligt följande;  

F-6 skola i centralorten       862 platser 

F-3 samt F-6 skola utanför centralorten    290 platser 

Högstadium, Linnéskolan      504 platser 

Internationella skolan ”F-9”      700 platser 

Moduler vid Elmeskolan       350 platser 

Totalt      2 706 platser  

Beläggningsgraden på befintliga grundskoleenheter i centralorten är hög. Det är i 

dagsläget i princip endast Elmeskolans internationella skola som har lokalkapacitet i 

högre omfattning, här finns plats för ytterligare ca 300 barn. Ledig lokalkapacitet för 

att bedriva grundskoleverksamhet utanför centralorten återfinns i Pjätteryd samt 

Ryfors. I dessa båda enheter skulle sammantaget ca 100 barn kunna placeras i F-3 

respektive 4-6 klasser.  

Fram till år 2031 beräknas antalet barn i grundskoleålder F-6 att öka med 635 barn 

och antalet barn i högstadieålder beräknas öka med 410 barn.  

Två friskoleenheter finns i kommunen, Toren Framtid samt Virestad friskola. I 

dagsläget finns inga indikationer på att friskolorna i kommunen kommer att öka sina 

volymer. Utgångspunkten bör därför vara att den bedömda volymökningen behöver 

hanteras av de kommunala grundskolorna.  

I likhet med förutsättningarna för förskolans verksamhet är den stora volymökningen 

av grundskoleelever i huvudsak kopplad till centralorten och ökningen är inte helt 

linjär över åren utan vissa år kan en större ökning ses och andra år en något lägre 

ökningstakt.  

Systemet med upptagningsområden i centralorten har upphört. Det ger större 

flexibilitet i att nyttja platserna på samtliga skolor och ger större möjlighet att 

erbjuda elever placering i en närliggande skola. Denna ökade flexibilitet ger i sig 

förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

Ny skola i Västra Bökhult, Paradisskolan etapp 3, ska stå klar att ianspråktas för 

verksamheten till sommaren 2022. Den kommer att inrymma ca 700 elever baserat 

på lämpliga klasstorlekar. Dimensioneringen för skolan är upp till 800 elever.  

Linnéskolan föreslås byggas ut med anpassade lokaler för grundsärskolan och 

särskild undervisningsgrupp (Orion). Linnéskolans placering bedöms ha flera 

fördelar då den är centralt placerad. Detta ger en ökad attraktivitet för såväl eleverna 

som personalen på skolan. Även skolskjutsen förenklas genom att hålla samman 

högstadiet till en enhet. Vidare är möjligheterna till en bra integration goda genom en 

samlad enhet. 

Tillbyggnaden bör ske i två etapper, där delar av den första etappen 1 A behöver stå 

klar till höstterminen 2022 och då kunna inrymma 650 elever. Etapp 1 behöver stå 

klar till augusti 2023. Då inryms omkring 750 elever. När den andra etappen är 

slutförd år 2026 kommer drygt 900 elever att kunna inrymmas i skolan, detta 

beräknas vara en tillräcklig volym fram till ungefär år 2031. 

Internationella skolan har vuxit dramatiskt under senare år och från om med 

höstterminen 2020 har man tagit över hela Elmeskolan. Elmeskolan har flyttat ut i 

moduler på Haganässkolans grusplan i avvaktan på att den nya skolan i Västra 

Bökhult, Paradiset etapp 3 står klar.  

Då tillskapande av nya bostäder kommer att ske i Diö föreslås att Diö skola byggs ut 

med 4 lektionssalar istället för att placera tillfälliga moduler vid skolan. Detta utifrån 

att en förväntad högre volym av barn och elever stadigvarande kommer att finnas på 

orten till följd av bostadsbyggnationen. Utbyggnaden av Diö skola gör att 

kapacitetsbehoven för såväl grundskola som förskola täcks då verksamheterna till del 

är samlokaliserade. Tillbyggnaden behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen 

2021.  

Längre fram i planeringsperioden kommer ytterligare lokaler ett behövas för 

verksamheten F-6 grundskola. Detta kan då lösas genom en utbyggnad av 

Gemöskolan för att nå en storlek på enheten som är mer kostnadseffektiv. 

Följaktligen bör Gemöskolan byggas ut till 4 paralleller F-6 och detta bedöms 

behöva stå klart runt 2027-2028. För att ha en beredskap föreslås att en planändring 

av området kring Gemöskolan genomförs i tidigt skede för det fall att 

planeringsförutsättningarna skulle ändras.   

Det totala antalet platser inom grundskolan F-6 inklusive Paradisskolan från 2022 

som tillskapas genom ovanstående åtgärder bedöms täcka lokalbehoven fram till 

2031.  

 

3.3 Grundsärskola 

Idag finns grundsärskolan på två olika enheter, Klöxhultsskolan och Linnéskolan. 

Genom att även fortsättningsvis finnas på de enheter där jämnåriga kamrater går i 

skolan ökas möjligheterna till att integrera vissa delar med den reguljära 

undervisningen och barnen och ungdomarna kan dela rastaktiviteter med jämnåriga 

kamrater. 
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3.4 Gymnasium/Komvux 

Förutsättningar 

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppgick vid utgången av år 2019 till 605 

personer.  

Under planeringsperioden fram till år 2031 kommer antalet ungdomar i 

gymnasieålder att öka med ca 420 personer, därtill kommer behov för ca 100 

överåriga elever. 

Andelen av dessa elever som går på Haganässkolan varierar över åren men utifrån 

kommunalt ersättningsperspektiv är det fördelaktigt att så hög andel som möjligt av 

kommunens ungdomar väljer att gå på Haganässkolan.  

Förändringar i lokalbeståndet 

Haganässkolan kommer att få tillgång till tre nya klassrum årsskiftet 2020/2021. 

Detta möjliggörs tack vare byggtält som nu är på plats. Under 2021 kommer 

modulerna i C-korridoren att avvecklas, men detta kompenseras genom att skolan tar 

över förskolans lokaler och gymnasiesärskolan flyttar in i Lyckans gamla lokaler vid 

halvårsskiftet 2021. 

Haganässkolan bedöms behöva klassrum till ca 300 gymnasieelever från och med 

2024. Tillsammans med näringslivet i Älmhult görs också en satsning på att få YH-

utbildningar till Älmhult. Detta kan också påverka lokalbehovet. 

Detta innebär att en utbyggnad av kommunens gymnasieskola behöver ske och stå 

klar år 2024. Planeringen bör påbörjas under hösten 2020.  

Komvux kommer att ha i stort sett samma elevantal som idag även framöver. Antalet 

kommer vara mellan 500 – 600 inskrivna elever. De som läser kurser på yrkesvux 

kommer behöva göra det i gemensamma lokaler med gymnasiet.  

Det är möjligt att komvux generellt får en större roll i spåren av corona. En sådan 

eventuell volymökning kan få implikationer på lokalfrågan men i dagsläget kan 

dessa inte bedömas.   

 

3.5 Vård- och omsorg 

Idag finns 179 boendeplatser inom äldreomsorgen.  Dessa fördelas på vårdboende 

(100 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (19 platser).  

Under perioden 2020 – 2031 ökar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 527 till 

2 619 (ökning 92 personer). I åldern 80 år och äldre är ökningen från 1 021 personer 

till 1 327 (ökning 306 personer).  

Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största 

ökningen kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild 

över det ökande antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram 

till och med år 2025 är ökningen lägre. Gruppen 65 – 79 år ökar med 17 personer, 

den äldre åldersgruppen ökar med totalt 95 personer.  

Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller 

demensboendeplats under prognosperioden bygger på statistik över antal personer 

per kön, och ålder 65 år eller äldre, som idag bor på särskilt boende i Älmhults 

kommun. På de särskilda boendena bor idag 19 stycken i åldern 65 - 79 år och 138 

stycken är 80 år eller äldre. 
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Idag finns 3 548 personer i Älmhults kommun som är 65 år eller äldre, av dessa bor 

4,36 % på ett särskilt boende. Invånarantalet under prognosperioden kommer i 

åldersgruppen öka med 398 personer till totalt 3 946 personer. Utgår vi från att 

hälsan för Älmhultsborna år 2031 är likvärdig med dagens situation uppgår behovet 

till 26 nya boendeplatser år 2031.  

Förändringar i lokalbeståndet 

I dagsläget finns 160 platser att tillgå som särskilda boendeplatser, som fördelar sig 

på Nicklagården, Almgården, Ekebo och Solgården. En våning med plats för 8 

boende står outnyttjad på Nicklagården. Ser vi på statistiken så kommer denna 

avdelning behöva nyttjas år 2024. Sammantaget gör det att behovet av en 

nybyggnation, tillbyggnad av befintliga boenden alternativt köp av platser av extern 

vårdgivare uppstår först år 2027. 

Status på särskilda boenden  

Ett uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen avseende översyn av 

ändamålsenlighet med utgångpunkt från verksamhetens behov föreligger och arbetas 

med.  

- Nicklagården har under perioden 2021-2025 inga behov av större 

fastighetsreinvesteringar  

- Solgården har under perioden 2021-2023 ett omfattande renoveringsbehov ur 

både fastighets- och verksamhetsbehov, en behovs- och kostnadsanalys 

genomförs under året, för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag.  

- Almgårdens äldre delar är i behov av översyn och det behövs en behovs- och 

kostnadsanalys för att kunna presentera ett tillförlitligt beslutsunderlag.  

- Ekebo har under perioden 2021-2025 inga behov av större  

- fastighetsreinvesteringar. 
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Ovanstående graf visar befolkningsvolymen för varje åldersgrupp per den siste 

december 2018 samt den förväntade befolkningsvolymen per åldersgrupp år 2031. 

 

3.7 Funktionsstöd 

Förutsättningar 

2020 finns två gruppbostäder LSS med sammanlagt 10 lägenheter, fyra 

servicebostäder LSS med sammanlagt 36 lägenheter. Juni 2020 sker uppstart av en 

servicebostad med sammanlagt sju lägenheter. Inom Socialpsykiatri SoL finns 

sammanlagt 15 lägenheter. 

Daglig verksamhet har 2020 sammanlagt 3 lokaler, i dagsläget är 56 brukare 

fördelade efter lokalernas möjlighet.  

Förändringar i lokalbeståndet 

Antalet personer med behov av bostad med särskild service enligt SoL inom 

socialpsykiatrin förväntas öka med 2 - 4 boendeplatser under de närmaste åren. 

Personerna som är i behov av boende inom socialpsykiatrin blir oftast kända för 

socialförvaltningen via Region Kronoberg och därmed är dessa personer och deras 

behov svåra att kartlägga. 

Kartläggningen visar också på ett ökat behov av sysselsättning för olika målgrupper 

inom både LSS och SoL framöver. 

Älmhults kommun har gjort en beställning till Älmhultsbostäder på en gruppbostad 

med fem lägenheter inklusive gemensamhetsutrymme samt personallägenhet. Dessa 

lägenheter är ämnade för verksamheten inom omsorg funktionsvariation och 

beräknas vara färdiga för att flytta in i februari/mars 2021. 

Utifrån kartläggningen ovan kan det konstateras att behovet av gruppbostad är 

tillgodosett fram till 2022. I slutet av 2020 bör en kartläggning genomföras för att 

säkerställa när i tid behov av ytterligare gruppbostad uppstår. Placering av denna ska 

då följa fastlagda riktlinjer i den översiktliga planeringen. Mer konkret innebär det 

att nästa gruppbostad är planerad att förläggas till västra Bökhultsområdet.  

En utökning av lägenheter i befintliga servicebostäder har genomförts under 2019. 

Utifrån det visar kartläggningen på ett behov av ytterligare utökning av 

servicelägenheter i trapphusmodell som startas upp under 2020.  

Kartläggningen visar att fler personer har, och kommer att ha, behov av insatsen 

daglig verksamhet. Det kommer kräva en utveckling av meningsfull sysselsättning 

för olika målgrupper i verksamheten. Det i sin tur innebär att det kommer att 

behövas ändamålsenliga lokaler för detta. Ska daglig verksamhet utökas behöver en 

lokaliseringsstudie av verksamheten genomföras. 
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3.8 Kultur och Fritid 

I takt med invånarantalet stiger så kräver det anpassade anläggningar för flera olika 

sporter. Spontanidrott, utegym, lagidrott samt individuell idrott, kräver både inomhus- 

samt utomhusanläggning.  

Sport och aktiviteter har ändrats under sista åren och det efterfrågas någonstans att 

utöva idrott spontant utan att boka in sig. 

Gällande lokalfrågor är kulturskolans verksamhet starkt expanderande och har så 

varit under några år. Under hösten 2020 färdigställs renoveringen av Folkets hus. 

Älmhults kommun kommer att hyra lokaler för kulturskolans verksamhet i denna 

lokal. Detta gör att verksamheten under överskådlig framtid har tillräcklig 

lokalkapacitet.  

Renoveringsbehov av befintliga anläggningar kommer att uppstå inom 

planeringsperioden. 

 

3.9 Övriga fastigheter och anläggningar 

Kosten 

Kommunens kök är i stort behov av renoveringar för att få upp effektiviteten i våra 

kök på sikt. Bedömt investeringsbehov för köken med nuvarande struktur på 

kostverksamheten uppgår till ca 75 miljoner. Här bedöms att 

utvecklingsmöjligheterna inom kostverksamheten med stor sannolikhet ger 

effektiviseringsvinster avseende såväl investering som drift. 

Vid utbyggnaden av Linnéskolan med tillhörande flytt av köket dimensioneras 

Linnéskolans kök så att samordning kan ske mellan Linnéskolan och Gemöskolan.  

Tekniska nämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda nuvarande 

struktur och logistik för en kostnadseffektiv och ändamålsenlighet måltidsservice.  

Bäckgatan 

Anläggningen på Bäckgatan är i behov av en renovering när Södra Smålands avfall 

och miljö (SSAM) flyttar ut. Verkstadslokaler och förråd inne och ute måste ses 

över. 

Övningsyta för räddningstjänsten ses över och en utredning om en heltid bör göras. 

Polisen har flaggat för behov av ytterligare lokaler framledes. 

Kommunhuset 

Behovet av platser i kommunhuset ökar när kommunen växer. Inom perioden behövs 

att antal platser som inte ryms idag och redan nu bör möjligheterna att utlokalisera 

någon verksamhet alternativt annat nyttjande av befintliga lokaler utredas då 

tillbyggnad av kommunhuset har begränsningar. VA-verksamheten flyttar ut till 

vattenverket hösten 2021 men behovet kommer inte att tillgodoses i sin helhet av 

denna flytt. Flera verksamheter som är lokaliserade i kommunhuset flaggar för ett 

ökat lokalbehov. 
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4 Förenklat Gantschema, översikt 
Ett förenklat Gantschema är utarbetat för att ge en översiktlig bild över de enskilda 

projektens olika moment samt när i tid de behöver genomföras. Bilden visar även 

förväntad investeringskostnad för varje objekt. Ett fullständigt Gantschema bifogas 

som bilaga till lokalförsörjningsplanen, se bilaga 1.  

 

 

 

5 Budget 2021 med planår 2022-2023 - hyreskostnad  

Tabellen visar tillkommande kostnader för nya verksamhetslokaler. 

  

Lokalresursplan 2021 - 2031

Investering Drift Not Status
Mkr

Objekt
1 LSS boende Isak 18 ÄBO Byggnation

2 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 1 A +1B 150 Projektering 1A 1A 1A 1B 1B

3 Skola 7-9 Linne byggnation etapp 2 125 Projektering

4 Skola F-6 Paradiset 250 Byggnation

5 Skola Gemön utbyggnad till 4 paralleller 150 Uppdrag saknas 

6 Skola Diö utbyggnad 4 klassrum 10 Uppdrag saknas 

7 Skola Haganässkolan tillbyggnad 250 Uppdrag saknas 

8 Tillfällig modulskola 13 Färdigställd

9 Förskola Haga ersättning 40 Uppdrag saknas 

10 Förskola Paradiset Extern Skolpeng Byggnation

11 Förskola Norregård utbyggnad 10 Uppdrag saknas 

12 Förskola Furulund 40 Planuppdrag

13 Förskola Vena 40 Planprogram

14 Förskola Vena etapp 2 40 Planprogram

15 Särskilt boende ers Nicklagård 250 Uppdrag saknas 

16 "Senior boende" Bo Klok Extern Externt Projektering

Detaljplan Samtliga investeringskostnader som anges inkluderar, i förekommande fall, kostnaderna för kök enligt nuvarande struktur på kostverksamheten
Planering

Projektering Linnéskolans första etapp delas i sin tur upp i två deletapper, 1A samt 1B för att säkerställa att verksamheten har nödvändiga lokalresurser till höstterminen 2022.
Upphandling

Byggnation

Avveckling

2020 2025 203120242021 2022 2023 2026 2027 2028 2029 2030
















































