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 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Uppdrag om detaljplan för Värmen 1 mfl (Haga 
förskola) i Älmhult tätort 
Ärendenummer KS 2023/54 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Värmen 1, Älmhult, Älmhults kommun. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhult växer och i takt med befolkningsökningen i tätorten ökar behovet av 
antalet förskoleplatser. I enlighet med lokalresursplanen finns det stort behov av 
detta på Haga förskola vilket är en kommunal förskola i de östra delarna av 
Älmhult tätort, cirka 500 meter öster om centrum och cirka 1 kilometer från 
handelsområdet. Förskolan behöver byggas ut för att kunna öka antalet 
förskoleplatser vilket inte möjligt enligt de gällande detaljplanerna i området. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökning av befintlig förskola. Haga 
förskola har idag sex avdelningar och planförslaget kan möjliggöra som mest för 
ytterligare två avdelningar på förskolan. 
Det nuvarande området som är planlagt för förskola kommer att utökas för att 
möjliggöra ytterligare bebyggelse och för att öka förskolans utemiljöer. De ytor 
som behöver tas i anspråk för att utöka förskolan består idag av ett förråd 
tillhörande Älmhultsbostäder som kommer att flyttas för att möjliggöra ny 
förskolebyggnad. Även allmän platsmark planlagd som natur kommer att tas i 
anspråk för att möjliggöra en större förskolegård. 
Föreslaget planområde består av fastigheterna Lukas 18, Älmhult 3:1 och 
Värmen 1. Kommunen äger samtliga fastigheter. I den gällande översiktsplanen 
för Älmhults kommun (antagen 2016) är planområdet utpekat som område med 
oförändrad användning inklusive mindre förtätning. Eftersom planförslaget 
endast omfattar en mindre förändring i form av förtätning bedöms planförslaget 
vara förenligt med översiktsplanen. Planförslaget bedöms inte vara av betydande 
intresse för allmänheten eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen handläggs därför med ett standardförfarande. Kommunstyrelsen 
antar detaljplanen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 

• Plan PM - Detaljplan för Värmen 1 (Haga förskola) med flera i Älmhult, 
Älmhults kommun 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-06 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommuneldningsförvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Lovisa Thorneman   
lovisa.thorneman@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om uppdrag om detaljplan för 
Värmen 1 mfl (Haga förskola) i Älmhult tätort  
Ärendenummer KS 2023/54 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhult växer och i takt med befolkningsökningen i tätorten ökar behovet av 
antalet förskoleplatser. I enlighet med lokalresursplanen finns det stort behov av 
detta på Haga förskola vilket är en kommunal förskola i de östra delarna av 
Älmhult tätort, cirka 500 meter öster om centrum och cirka 1 kilometer från 
handelsområdet. Förskolan behöver byggas ut för att kunna öka antalet 
förskoleplatser vilket inte möjligt enligt de gällande detaljplanerna i området. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökning av befintlig förskola. Haga 
förskola har idag sex avdelningar och planförslaget kan möjliggöra som mest för 
ytterligare två avdelningar på förskolan. 
Det nuvarande området som är planlagt för förskola kommer att utökas för att 
möjliggöra ytterligare bebyggelse och för att öka förskolans utemiljöer. De ytor 
som behöver tas i anspråk för att utöka förskolan består idag av ett förråd 
tillhörande Älmhultsbostäder som kommer att flyttas för att möjliggöra ny 
förskolebyggnad. Även allmän platsmark planlagd som natur kommer att tas i 
anspråk för att möjliggöra en större förskolegård. 
Föreslaget planområde består av fastigheterna Lukas 18, Älmhult 3:1 och 
Värmen 1. Kommunen äger samtliga fastigheter. I den gällande översiktsplanen 
för Älmhults kommun (antagen 2016) är planområdet utpekat som område med 
oförändrad användning inklusive mindre förtätning. Eftersom planförslaget 
endast omfattar en mindre förändring i form av förtätning bedöms planförslaget 
vara förenligt med översiktsplanen. Planförslaget bedöms inte vara av betydande 
intresse för allmänheten eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen handläggs därför med ett standardförfarande. Kommunstyrelsen 
antar detaljplanen. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 

• Plan PM - Detaljplan för Värmen 1 (Haga förskola) med flera i Älmhult, 
Älmhults kommun 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-06 
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för Värmen 1, Älmhult, Älmhults kommun. 
 

 
Lovisa Thorneman Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen 
Lovisa Thorneman 
lovisa.thorneman@almhult.se 

 
 

  
  

 
Detaljplan för 
Värmen 1 (Haga förskola) m.fl.  
i Älmhult, Älmhults kommun 
 
Plan-PM 
 
 
Vad är syftet med detaljplanen? 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökning av befintlig förskola.  
 
Var ligger planområdet? 
Det föreslagna planområdet ligger inne i Älmhults tätort, cirka 500 meter öster 
om centrum och cirka 1 kilometer väster från handelsområdet. Haga förskola är 
en kommunal förskola i de östra delarna av Älmhult tätort. Förskolan ligger 
inbäddat i ett befintligt bostadsområde mestadels bestående av flerbostadshus. 

 
Bild 1. Röd streckad linje visar de förslagna planområdets gräns. Vit streckad 
linje visar den nuvarande förskolans område. 

 

Befintligt område för Haga förskola  

Förslaget planområde 
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Bild 2. Planområdets läge i Älmhults tätort 
 

Bakgrund 
Älmhult växer och i takt med befolkningsökningen i tätorten ökar behovet av 
antalet förskoleplatser. Enligt kommunens lokalresursplan beräknas behovet av 
antalet förskoleplatser att öka med 112 platser mellan 2023 och 2033. Haga 
förskola har idag sex avdelningar. Det nuvarande området som är planlagt för 
förskola kommer att utökas möjliggöra ytterligare bebyggelse och för att öka 
förskolans friytor. De ytor som behöver tas i anspråk för att utöka förskolan 
består idag av ett förråd tillhörande som kommer att rivas för att möjliggöra ny 
förskolebyggnad. Även allmän platsmark planlagd som natur och park kommer 
att tas i anspråk för att möjliggöra en större förskolegård. Planförslaget ska 
möjliggöra som mest för ytterligare två avdelningar, beroende på bland annat 
hur stora friytorna kommer att bli.  
 
Fastigheter och markägoförhållanden  
Tre fastigheter berörs av planområdet.  

• Fastigheten Lukas 18 där den befintliga förskolan ligger. Marken ägs av 
kommunen.  

• Fastigheten Älmhult 3:1 omfattar den allmänna platsmarken, även denna 
fastighet ägs av kommunen.  

• Fastigheten Värmen 1 där förrådsbyggnaden ligger har nyligen köpts av 
kommunen. 

Handelsområdet 
Centrum 

Planområdet 
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Bild 3. Blåstreckade linjer visar fastighetsgränserna.  

 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I den gällande översiktsplanen för Älmhults kommun (antagen 2016) är 
planområdet utpekat som område med oförändrad användning inklusive mindre 
förtätning. Eftersom planförslaget endast omfattar en mindre förändring i form 
av förtätning bedöms planförslaget vara förenligt med översiktsplanen.   

Värmen 1 

Lukas 18 

Älmhult 3:1 

Älmhult 3:1 
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Bild 4. Den röda cirkeln visar planområdets ungefärliga plats i 
markanvändningskartan från översiktsplanen. Den ljusgula ytan innebär 
oförändrad markanvändning inklusive mindre förtätning.  
 
I översiktsplanen finns det även riktlinjer vid planering av skolor och skolgårdar 
vilket kan tolkas som att det även ska gälla vid planering av förskolor. Följande 
riktlinjer ska därför beaktas vid framtagandet av detaljplanen:  
 
• Skolor ska planeras med god tillgång till grönska/natur samt näridrottsplats.  
• Skolgården ska ha en väl tilltagen yta med goda lekmiljöer och tillgång till 
grönska.  
• En säker miljö för oskyddade trafikanter ska prioriteras i anslutning till skolor 
och förskolor.   

 
 

Gällande detaljplaner 
Det föreslagna planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas utav två 
detaljplaner.  
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Bild 5. Bilden visar gällande detaljplaner i och i anslutning till planområdet. Röd streckad linje visar 
planområdesgräns.  

Följande detaljplaner gäller inom planområdet:  
- Förslag till stadsplan för ett område söder om kv. Lukas i Älmhults köping 

(07-ÄLS-465) upprättad 1965. Detaljplanen omfattar fastigheten Lukas 18. 
Detaljplanen avser område för allmänt ändamål (A) där den befintliga 
förskolan finns samt park eller plantering. Området som omfattar 
användsningsbestämmelsen Jm (område för småindustriänamål) har 
reviderats i en ny detaljplan, Värmen 1 och gäller därmed inte längre.  

 
Bild 6. Detaljplanen Förslag till stadsplan för ett område söder om kv. Lukas i 
Älmhults köping. Röd streckad linje visar de delar av detaljplanen som 
fortfarande gäller. 

07-ÄLS-465 

0765-P04/1 

0765-P2019/5 
07-ÄLS-444 

07-ÄLS-714 

07-ÄLS-358 

0765-P05/10 

07-ÄLS-186 

0765-P12/5 
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- Detaljplan för Värmen 1 (0765-P04/1) antagen 2003 och omfattar 

fastigheten Värmen 1. Fastigheten är planlagd för lager mm för angränsande 
bostadsområde.  
 

 
Bild 7. Detaljplan för Värmen 1.Den rödstreckade linjen visar planområdes- 
och fastighetsgräns.  

 
Bild 8. Detaljplan för förslag till ändring och utvidgning samt partiellt upphävande av 
stadsplanen för östra delen av Älmhults köping stadsägorna nr 41 m.fl.  

 
Riksintressen 
Planområdet berörs inte av några riksintressen.  
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Strandskydd 
Planområdet berörs inte av några strandskydd. 
 
Naturreserverat 
Planområdet omfattas inte av några naturreservat. 
 
Kulturmiljö (fornlämningar) 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
 
Naturförhållanden 
Den yta inom det föreslagna planområdet som utgörs av park- och naturmark 
mark finns bland annat en mindre kulle bestående av mycket grönska. Bland 
annat finns flertalet stora ekar och björkar samt en del sly. Denna del av 
planområdet föreslås bli obebyggd och användas som friyta av förskolan. 
Detaljplanen bör säkerställa att de större träden kan bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt. Även på den befintliga skolgården finns flertalet träd med 
potentiellt höga biologiska och sociala värden. I planområdets norra del finns 
även en yta bestående av allmän platsmark, park. Även denna del består utav en 
en kulle med träd och sly. Även denna del bör bevaras för att kunna nyttjas som 
förskolegård. Grönska kan bidra till en rad positiva aspekter, bland annat 
förbättrad luftkvalitet, motverka översvämningar, verka klimatreglerande och är 
en viktig del i den biologiska mångfalden. Grönstruktur är även betydelsefulla 
inslag i barns utemiljöer. Exempelvis kan de användas i pedagogiken och 
utnyttjas till utomhusbaserad undervisning. Det kan även vara viktiga platser för 
lek, bidra till goda skuggförhållanden och till barns utveckling, inlärning samt 
fysiska och mentala hälsa. Kullen bör också bevaras då kuperade utemiljöer 
stimulerar rörlighet, bidrar till fysiska utmaningar och skapar rumslighet för 
barn.  

 

 
Bild 9 & 10. Kullen som föreslås blir friyta när förskolan byggs ut.  
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Rekreation och friluftsliv 
I framtagandet av detaljplanen bör närheten och tillgången till närliggande 
grönområden och rekreationsområden beaktas utifrån riktlinjerna i 
översiktsplanen. Allmänna grön- och rekreationsområden kan utnyttjas som 
komplement till förskolegården men aldrig ersätta den. Enligt Boverket bör det 
finnas grönområden inom 200–300 meter från bostaden, fria från större 
barriärer, vilket är en riktlinje som också bör kunna beaktas vid planeringen av 
förskolor.1   
 

I de omkringliggande kvarteren med flerbostadshus finns det flertalet öppna ytor/ 
gårdar mellan bostadshusen med mindre lekplatser. Ytorna är stora och rymliga 
fria från trafik och bör därmed vara lämpliga områden för förskolan att utnyttja 
genom att barn kan röra sig fritt där. 
 

 

 
Bild 11,12,13 & 14. De barnvänliga bostadsgårdarna i nära anslutning till förskolan.  
 

Haganäsparken ligger inom ett avstånd på cirka 350 meter från förskolan. För att 
nå parken från förskolan behöver även en större väg korsas (Östra Esplanaden) 
vilket kan utgöra en barriär. Genom dialog med pedagoger (men även barnen) på 

 
1 Boverket (2022) Att arbeta med riktlinjer i grönplaneringen. Att arbeta med riktlinjer i 
grönplaneringen - PBL kunskapsbanken - Boverket  
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förskolan kan detta undersökas huruvida de upplever de närliggande grön- och 
rekreationsområdena, ifall och hur de utnyttjas i dagsläget.  
 
Befintlig bebyggelse 
Den nuvarande förskolebyggnaden är på ett plan med fasader i ljusgula paneler 
och rött tegel. Förskolan är byggd under 1960-talet.  
 

 
Bild 15. Nuvarande förskolebyggnad  
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Bild 16. Bebyggelsen längs Norra Krongatan. De intilliggande bostadskvarteren består av flerbostadshus 
från 1950–60 talet i 2–4 ½ våningar med fasader i rött tegel.  

 
Bild 17. Förrådsbyggnaden på fastigheten Värmen 1. Förrådet kommer att flyttas 
och byggnaden rivas för att göra plats åt en ytterligare förskolebyggnad.  
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Barnperspektiv  
Barnperspektivet är en viktig del av detaljplanen eftersom detaljplanens 
målgrupp är barn. Hur barnperspektivet planeras att beaktas i detaljplanen och 
planprocessen har bedömts i bilagan Barnrättsbaserat beslutsunderlag. Här 
nedan följer en sammanfattande bedömning av den:  
 
• Barn är väsentligt berörda av detaljplanen 
• Planområdet ligger i ett barnvänligt bostadsområde 
• I framtagandet av detaljplanen ska både barnperspektivet och barnens 

perspektiv tas till hänsyn för att anses förenligt med Barnkonventionen. 
• De befintliga gröna värdena inom planområdet är en viktig resurs och 

tillgång. Därmed bör det bevaras om så är möjligt och integreras i 
gestaltningen i utemiljön. 

• Friytans storlek och kvaliteter ska vägas in 
• Trafikmiljön omkring förskolan bedöms som god men bör undersökas vidare 

genom dialoger. 
• Utemiljöerna ska vara inkluderande och passa olika barn 
• Tillgången till närliggande grönytor bedöms vara relativt god 

 
Trafik 
Eftersom detaljplanen kommer innebära att många barn kommer röra sig i 
området är det av vikt att se över trafikmiljön kring planområdet, i synnerhet 
oskyddade trafikanters möjlighet att ta sig runt tryggt och säkert i området. Runt 
förskolan finns mestadels mindre gator med trottoarer på båda sidorna. Gatornas 
hastigheter är 40 kilometer i timmen. På Baldersgatan ligger trafikflödena på 
som mest på knappt 600 fordon per dygn medan på Östergatan ligger de på drygt 
400 per dygn. Troligtvis används gatorna framför allt av målpunktstrafik. Längs 
Baldersgatan finns en separerad gång- och cykelväg samt trottoar på andra sidan. 
Någon större trafikerad väg finns inte i närheten av planområdet som skulle 
skapa otrygga trafikmiljöer samt generera höga bullernivåer. Dialog med barn 
och personal på förskolan kan ge en uppfattning om deras upplevelser av 
trafikmiljöerna runt förskolan i dagsläget.  
 

• Behövs åtgärder vidtas för att göra trafikmiljön tryggare för barn, 
exempelvis sänkta hastigheter, farthinder, bredare trottoarer, fler 
övergångsställen? 

• Hur är trafikmiljön vid hämtning och lämning, många skjutsande 
föräldrar? 
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Bild 18 (till vänster): Norra Krongatan. Bild 19 (till höger): Baldersgatan.  

 
Teknisk försörjning 
Kommunalt VA finns kopplat till planområdet.  
 
Hälsa och säkerhet 
Enligt länsstyrelsens EBH- karta finns det inga misstänkta eller potentiella 
markföroreningar i planområdet.  
 
Det har gjort en översiktlig beräkning av ljudnivåerna på de omkringliggande 
gatorna utifrån Boverkets verktyg Hur mycket bullrar trafiken? Enligt 
beräkningen bedöms den dygnsekvivalenta ljudnivåerna inte överstiga 55 dBA. 
Därmed bedöms det inte finnas något behov av att göra någon bullerutredning.  
 
Enligt SGUs kartvisare över gammastrålning ligger gammastrålningen i 
planområdet på omkring 37 Bq/Kg. Detta klassas som normalriskmark enligt 
Boverket.  
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Bild 20. Radonhalter enligt SGUs karta  

 
 

Viktiga frågor 
• Delar av förskolans gård ligger på allmän platsmark, på fastigheten 

Älmhult 3:1 tillhörande detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning 
samt partiellt upphävande av stadsplanen för östra delen av Älmhults 
köping stadsägorna nr 41 mfl, upprättad 1961. 

• Inventering av träd i planområdet – vilka träd har höga värden och kan 
behöva skyddsbestämmelser? 

• Inventering av den nuvarande förskolegården enligt exempelvis 
lekvärdesfaktor   

• Utredning geoteknik, markföroreningar och radon 
• Observation av trafikmiljön vid och omkring förskolan, särskilt vid 

hämtning och lämning  
• Dialog med pedagoger, barn och föräldrar på den nuvarande förskolan 

kan bidra till ett viktigt underlag och berika och nyansera det med olika 
perspektiv på hur förskoleområdet ska kunna utvecklas på bästa sätt. De 
är lokala experter i området och bör därmed ses som en resurs i 
framtagandet av detaljplanen. Barnperspektivet och barnens perspektiv 
för särskilt beaktas i en plan som denna för ett område som ska planeras 
för barn.  

 
Planförfarande 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, bedöms inte vara av betydande 
intresse för allmänheten eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen handläggs därför med ett standardförfarande. Kommunstyrelsen 
antar detaljplanen.  
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Grov tidplan 
Uppdrag      Vår 2023 
Samråd      Vinter 2023/ 2024 
Granskning                       Höst 2024 
Antagande av detaljplanen KS  Vinter 2025 
 
Ekonomi 
Genomförande av detaljplanen kommer medföra kostnader för kommunen i 
form av fastighetsreglering och eventuellt utbyggnad av allmän platsmark.  
 

 
 
Lovisa Thorneman             Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: Planbesked och 
uppdrag om 
upprättande av ny 
Detaljplan på 
Värmen 1 mfl.  

  

Ansvarig: Lovisa Thorneman Verksamhet: Samhälssbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn på Haga 
förskola och i 
närområdet  

 

Datum: 2023-02-06   

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa 
barn på andra barns bekostnad? 
Detaljplanen innebär att en befintlig förskola får möjlighet att bygga ut sin verksamhet. Barn i 
förskoleåldern blir därmed målgruppen i detaljplanen.  
Detaljplanen ska ämna efter att möjliggöra likvärdiga, tillgängliga och trygga utemiljöer vid 
förskolan. Friytor ska utformas så de kan användas av förskolebarn i olika åldrar, utvecklingsstadier, 
kön, intressen och funktionsvariationer samt uppmuntra till lek, fysisk aktivitet, lärande och 
utveckling. Därmed ska förskolans miljö motverka att en del barn exkluderas. Det är även viktig att 
få ett grepp om närmiljöernas barnvänlighet eftersom det är miljöer som kan utnyttjas av förskolan.  
 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade 
erfarenhet, enligt barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit 
hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga 
vägar till skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras 
som en miljö som är så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.”1 
 
”Där det finns risk för konflikt med barn och biltrafik måste biltrafiken hålla låg hastighet, dvs max 30 
km/h”.1 

 
Förskolans område och de intilliggande kvarteren bedöms över lag vara tillgängliga och trygga för 
barn. I området finns inga större vägar och oskyddades trafikanters möjlighet att röra sig i området 
bedöms som relativt goda. Trottoarer samt gång- och cykelvägar finns i nära anslutning. 
Undersökningar, observationer och dialog med barn och pedagoger på förskolan förslås göras för att 
få in deras perspektiv för att komplettera och förstärka underlaget. Därefter görs en bedömning ifall 
det behöver vidtas åtgärds för att trafikmiljön ska bli tryggare och säkrare exempelvis genom 

 
1 SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
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farthinder, sänkta hastigheter, fler övergångsställen och bredare trottoarer. Förskolan ligger i ett 
bostadsområde med nära tillgång till trafikseparerade bostadsgårdar med lekytor där barn kan röra 
sig fritt. Dessa ytor bedöms kunna utnyttjas av förskolan som närliggande park och komplement till 
förskolans egen utemiljö.  
 

Grönytor & rörelse 
”Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* 
handlar om både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön 
och naturen som ger mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck” 2-

5. 2 
 
”Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på 
egen hand till mer perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad 
grad av fysisk aktivitet och allmänt välmående.3 Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en 
rad studier och forskningsrapporter som visar att barns rörelse är av största vikt för både den 
mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt.4 

 

Detaljplanen ska utformas så att gröna värden värnas och bli en viktig del i barnens utemiljöer och 
förskolans verksamhet. Befintlig förskolegård innehar flertalet gröna inslag som träd och buskar. 
Föreslaget utökat område för förskolan finns en trädbevuxen kulle med flertalet större träd samt sly. 
I detaljplanen föreslås kullen användas som friyta där träd bör bevaras i största mån med 
skyddsbestämmelser och vara en del av utformningen och gestaltningen av friytorna. Detaljplanen 
ska även undvika att allt för stora ytor blir hårdgjorda.  
 
Förskolan bedöms också ha relativ god tillgång till närliggande parker och grönområden, bland annat 
bostadsgårdarna och Haganäsparken.  
 

Förskolans friytor 
Tillgången till en skolgård och förskolegård med tillräcklig yta och en miljö som stimulerar till både 
lek, fysisk aktivitet och samtal är viktig för barnens motoriska och kognitiva utveckling. Detta är 
särskilt viktigt för de barn som inte i övrigt har tillgång till en god fysisk utemiljö.5 
 

”Det är lämpligt att skolor och förskolor lokaliseras och planeras med tillräckligt stor friyta med goda 

 
2 

• Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable 
homes. Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 

• McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A 
systematic review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7 

• . Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park 
design: Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-
81. 

• Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis 
- Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, 
motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 

3 Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
4 Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5 Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling (boverket.se) 
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förutsättningar för ändamålsenlig verksamhet, varierade terräng- och vegetationsförhållanden, samt 
goda luft-, ljud- och ljusförhållanden. Det är lämpligt att ta vara på befintliga kvaliteter som stora 
träd och naturmark i de områden där nya skolor och förskolor planeras”.6 

 

Detaljplanen ska sträva efter att förskolans friyta både är kvalitativ och rymlig. Många barn 
spenderar en stor del av sin vakna tid på förskolan. Därmed är det viktigt att förskolans utemiljöer 
utformas på ett genomtänkt sätt som uppmuntrar till lek, fysisk aktivitet, vila, samvaro, utveckling 
och lärande. Enligt Boverket bör friytan vara minst 40 m2 per förskolebarn. Utifrån forskning bör ett 
minimått på den totala friytan minst 3000 m2 oavsett antal barn tillämpas7. Likaså ska friytor 
prioriteras framför parkering utifrån plan- och bygglagens regleringar. Vid utformning av friytan ska 
Boverkets allmänna råd om friytor följas8. Boverkets allmänna råd (2015:1) om fritya för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet Detta genom att utemiljön 
uppfyller bland annat krav som dessa:  
 

• Goda ljudnivåer  
• God luftkvalitet 
• Att utemiljön erbjuder både sol och skugga 
• Innehålla varierande terräng och vegetation 
• Vara tillgänglig för alla 

 
För att säkerställa att kvaliteten på förskolans utemiljö uppnås kan exempelvis planeringsverktyget 
Lekvärdesfaktor användas som inspiration och checklista: bilaga-5-skelleftea-kommun.pdf 
(boverket.se)  
 
 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet 
negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
Att rätt förutsättningar skapas i detaljplanen för att barn ska kunna utvecklas optimalt säkras genom 
att säkerställa att tex. friytor, grönytor, trygghet, uppmuntran till rörelse och plats för lek beaktas 
och dessa ytor finns med i planförslaget. Förslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på barns 
förutsättningar för en optimal utveckling. 
 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn 
inte varit delaktiga, förklara varför? 
Enligt Barnkonventionens grundprinciper ska barn ha rätt att uttrycka sin åsikt kring frågor som 
berör barn. Detta ska anpassas efter barnens ålder och mognad.9 Eftersom barn väsentligt berörs av 
planen är detta en viktig komponent i framtagandet av detaljplanen.  

 
6 Friyta med kvalitet - PBL kunskapsbanken - Boverket   
7 Gör plats för barn och unga! - Boverket 
8 SFS 2010:900 Plan- och bygglag Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 
t.o.m. SFS 2022:1122 - Riksdagen  
9 Konventionstexten - Barnombudsmannen 
 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage. 
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”Om barn redan vistas i området så är det angeläget att utreda vilka favoritplatser barnen har i 
området och utgå från den lek och det sociala samspel som redan finns etablerat i en miljö. Det 
handlar både om respekt för barnen och om att ta tillvara den lekkultur och aktivitet som redan 
fungerar”10 
 
Vid framtagandet av denna detaljplan är barnperspektivet av vikt att beakta. Men att endast basera 
det på vuxnas uppfattningar om vad som är barnets bästa ska inte anses som tillräckligt för en 
detaljplan som denna. Därmed ska planen även integrera barnens perspektiv. Detta genom att barn 
men även pedagoger och föräldrar involveras tidigt i planprocessen. Barns perspektiv, önskemål och 
idéer är en viktig resurs i utveckling av befintlig förskola. De kan bidra med att ta fram ett bra 
underlag om platsens nuvarande förutsättningar och funktioner kring om vad som fungerar bra och 
mindre bra. Dialogen ska anpassas till att passa barn i förskoleålder, exempel på inspiration från 
Uppsala kommun; Fruktbar medborgardialog med barnen – Uppsala kommun  
 
Vid dialog med barn är det även viktig att barn känner sig lyssnade på och att deras idéer och åsikter 
tas tillvara för att inte endast blir något symboliskt.  

• Vilken nivå av inflytande ska barnen få? Ska de få vara med och bestämma eller ska de 
endast användas för att samla in underlag och få en förståelse om platsen? Utgå från 
delaktighetstrappan Stegen och trappan – olika syn på deltagande – Mellanplats – ett 
forskningsprojekt  

• Ge återkoppling 
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta 
åsikter i beslutet? 
 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 

19,32-40) 
x Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
x Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 

12,24,26,31 m.fl.) 
 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  

(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 
Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
 

 

 
10 Friyta med kvalitet - PBL kunskapsbanken - Boverket 
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Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

• Barn är väsentligt berörda av detaljplanen 
• Planområdet ligger i ett barnvänligt bostadsområde 
• I framtagandet av detaljplanen ska både barnperspektivet och 

barnens perspektiv tas till hänsyn för att anses förenligt med 
Barnkonventionen.  

• De befintliga gröna värdena inom planområdet är en viktig resurs 
och tillgång. Därmed bör det bevaras om så är möjligt och 
integreras i gestaltningen i utemiljön.  

• Friytans storlek och kvaliteter ska vägas in 
• Trafikmiljön omkring förskolan bedöms som god men bör 

undersökas vidare genom dialoger. 
• Utemiljöerna ska vara inkluderande och passa olika barn  
• Tillgången till närliggande grönytor bedöms vara relativt god  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Våtmarksbidrag Nyvärmanshult och Stenshult 
- LONA bidrag till privata fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2022/292 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal i bilaga. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet vill skapa en multifunktionell våtmark via dämning av dikad torvmark 
där den första generationen skog nyligen avverkats uppnår man många goda 
effekter: Vattnet sedimenterar och klarnar, vattnet fördröjs i landskapet, 
grundvatten inlagring, utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet 
gynnas, estetiska och rekreationsvärden skapas. Även vattenreservoar för 
bekämpande av skogsbrand skapas. 
Markägaren har identifierat aktuell yta som möjlig för att skapa en våtmark via 
dämning. LONA stöd har erhållits för att utvärdera möjligheterna samt efter 
detaljprojektering komma med kostnadsförslag och underlag för LONA ansökan 
avseende genomförandet. Den detaljprojekteringen har skett och ligger som 
underlag för denna nya ansökan om genomförande. 
Markägaren som anlitat våtmarkskonsult Magnus Strandberg för att hjälpa till 
med projektet. 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 340 000 kr. Bidrag från 
Länsstyrelsen är 306 000 kr för våtmarken. Fastighetsägaren finansierar 
resterande del – 34 000 kr. 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. 
När åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och 
förs då över från kommunen till Fastighetsägaren. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

• Bilaga: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

- Förslag till avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun.  

- Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
Nyvärmanshult våtmark genomförande.  

- Ansökan. 
 

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) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 
 

27



 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-15  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Cecilia Axelsson   
cecilia.axelsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om våtmarksbidrag – LONA 
bidrag till privata fastighetsägare  
Ärendenummer KS 2022/292 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet vill skapa en multifunktionell våtmark via dämning av dikad torvmark 
där den första generationen skog nyligen avverkats uppnår man många goda 
effekter: Vattnet sedimenterar och klarnar, vattnet fördröjs i landskapet, 
grundvatten inlagring, utsläppen av växthusgaser minskas, fågel och djurlivet 
gynnas, estetiska och rekreationsvärden skapas. Även vattenreservoar för 
bekämpande av skogsbrand skapas. 
Markägaren har identifierat aktuell yta som möjlig för att skapa en våtmark via 
dämning. LONA stöd har erhållits för att utvärdera möjligheterna samt efter 
detaljprojektering komma med kostnadsförslag och underlag för LONA ansökan 
avseende genomförandet. Den detaljprojekteringen har skett och ligger som 
underlag för denna nya ansökan om genomförande. 
Markägaren som anlitat våtmarkskonsult Magnus Strandberg för att hjälpa till 
med projektet. 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 340 000 kr. Bidrag från 
Länsstyrelsen är 306 000 kr för våtmarken. Fastighetsägaren finansierar 
resterande del – 34 000 kr. 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. 
När åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och 
förs då över från kommunen till Fastighetsägaren. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15 

• Bilaga: 
-Förslag till avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults 
kommun  
-Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
Nyvärmanshult våtmark genomförande  
-Ansökan 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-15  2(2) 

 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal i bilaga. 
 
 
 
Cecilia Axelsson Susann Pettersson 
Miljöstrateg Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

Älmhults kommun 
cecilia.axelsson@almhult.se 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
Nyvärmanshult våtmark genomförande 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 306 000 kronor, till Älmhults kommun. 

För beslutet gäller följande villkor 
1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 

anges i detta beslut.  
2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023. 
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående. 

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till Länsstyrelsen, 
senast den 1 mars varje år. 

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter 
det att projektet är genomfört.  

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med 
mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas. 

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som 
visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet. 

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram. 

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under projektets 
löptid. 

 

Beslut  
 

Datum 
2022-12-08  
 

  
 

Ärendebeteckning  
501-6444-2022  
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11. För åtgärder som kan definieras geografiskt ska en shape-fil lämnas 
in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår. I shape-filens 
attributtabell ska det framgå koordinater för åtgärdens centrum, 
koordinater för åtgärdens utlopp, area (hektar), medeldjup (meter), 
tillrinningsområdets area (km2), anläggningsår, huvudsyfte, kostnad 
(både stöd och annan finansiering), i vilken kommun som 
åtgärderna genomförts samt eventuell magasinerande kapacitet 
(m3). Detta ska medfölja slutrapporten för projektet.  

12. Arealen torvmark som återvätts ska redovisas i samband med 
verksamhets- och slutrapportering. 

13. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan 
åtgärderna genomförs. Se mer information om detta under rubriken 
Upplysningar. 

14. Foto eller annan bild som presenterar projektet ska läggas in som 
bilaga i LONA-tjänsten, senast i samband med första redovisningen. 

Resultat som ska nås i projektet 
1. En plan för genomförande av åtgärder och skötsel ska tas fram. 
2. En 2 hektar stor våtmark ska skapas. 

Beskrivning av ärendet 
Älmhults kommun har den 1 december 2022 ansökt om bidrag på 
306 000 kronor för att skapa en 2 hektar stor våtmark i Nyvärmanshult 
genom dämning av dikad torvmark. 

Syftet med våtmarken är att ge värden som att vattnet sedimenterar och 
klarnar, vattnet fördröjs i landskapet, grundvatteninlagring, utsläppen av 
växthusgaser minskas, fågel- och djurlivet gynnas, estetiska- och 
rekreationsvärden skapas. Vattenreservoar för bekämpande av 
skogsbrand skapas också. 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.  

Projektet syftar till Restaurering och anläggande av våtmarker (kategori 
7). Projektet bidrar därmed till att främst uppfylla miljökvalitetsmålen 
Myllrande våtmarker. Andra miljökvalitetsmål som berörs är Begränsad 
klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar 
och Ett rikt växt- och djurliv. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad 
ur naturvårdssynpunkt. 
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Bestämmelser som beslutet grundar sig på 
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för åtgärder 
i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet för 
miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder. 

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 förordning 
(2021:207). 

I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som anges i 
detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas under 
projektets gång. 

Ekonomi 
Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet pågår, 
resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta om 
bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. 

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänstent och enligt nedanstående 
preliminära utbetalningsplan. 

 
År 2022 År 2023 Efter slutrapportering 

år 2024 
229 200 kr 0 kr 76 800 kr 

 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar. 

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan länsstyrelsens 
medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller bidrag getts 
med felaktigt eller för högt belopp. 

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för 
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att 
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skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer 
för de enskilda åtgärderna. 

Övriga upplysningar 
Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2024 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2023. 

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.  

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se) och naturvardsverket.se/lona.  

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se. 

Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. Det 
är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 
motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det påverka 
bidragsbeslutet. 

Beslutet kan inte överklagas 
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598). 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Maria Unell med 
naturskyddshandläggare Karin Kanterud som föredragande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Antagande av riktlinjer för hållbart byggande 
Ärendenummer KS 2022/182 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer 

för hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 
1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 

riktlinjer som omfattas av denna policy. 
2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 

riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 
3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 

måluppfyllelserna.  
4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av riktlinjer för 
hållbart byggande  
Ärendenummer KS 2022/182 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hållbart 
byggande.  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö. Med hållbarhet i 
bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och utvecklas hållbara, 
inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer. 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande behandlades i kommunstyrelsen 
2022-10-18. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2022-10-31 med följande 
motivering: 
1. Definiera tydligt kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga 

riktlinjer som omfattas av denna policy. 
2. Redogör för hur de barnrättbaserade riktlinjerna tillämpas i åtta 

riktlinjerna för Riktlinje för hållbart byggande. 
3. Visa på hur man skall mäta och redovisa efterlevnaden av de föreslagna 

måluppfyllelserna.  
4. Stryk ordet "Bevaras" från punkt 4.1.1 
 
Kommunledningsförvaltningen har kompletterat förslaget till riktlinjer för 
hållbart byggande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1). 
Rubriken ”Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults kommun samt 
andra styrande dokument på nationell och global nivå” har kompletterats med 
underrubrik om Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun. 
Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 
Riktlinjer för hållbart byggande har kompletterats med en ny rubrik 
”Uppföljning” som handlar om mätning och redovisning av efterlevnaden av de 
föreslagna måluppfyllelserna. Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart 
byggande ska redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten.   
Meningen i punkt 4.1.1 omformulerades och ordet ”bevaras” har strukits. Den 
nya formuleringen är ” Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer och 
byggnader ska tas tillvara och utvecklas”. 
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Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 

• Barnrättsbaserat beslutsunderlag daterad 2023-02-01 

• Förslag till riktlinjer för hållbart byggande, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 1, Riktlinjernas koppling till Agenda 2030, daterad 2023-02-01 

• Bilaga 2, Riktlinjernas koppling till Barnkonventionens artiklar, daterad 
2023-02-01 

 
Ärendeberedning 
Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att 
bidra till måluppfyllelsen i Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för 
gestaltad livsmiljö. Som ett led i detta arbete och för att underlätta 
måluppfyllelse har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram 
förslag till riktlinjer för hållbart byggande. Riktlinjerna ska stödja 
hållbarhetsarbetet för att nå lokala, nationella och globala mål. Riktlinjerna ska 
även stödja genomförandet av Älmhults kommuns Miljöplan 2030.  
Föreliggande förslag till Riktlinjer för hållbart byggande utgår från 
fokusområdet hållbara livsmiljöer i kommunens miljöplan 2030 som bland annat 
handlar om att allt som byggs i Älmhults kommun ska bidra till att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer och goda livsvillkor för alla. Vidare följer 
riktlinjerna Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för gestaltad livsmiljö.  
Riktlinjerna syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 
bebyggd miljö. Åtta riktlinjer beskriver vilken utveckling som behövs för att 
uppnå kommunens hålbarhetsmål i bebyggda miljön.  
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och 

blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 

resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning 

till där människor bor och vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar 

goda gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar 

till socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 

materialflöden  
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Riktlinjer för hållbart byggande föreslås gälla för all ny-, om- och tillbyggnad 
liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöer. Riktlinjerna gäller 
för kommunen gentemot aktörer och bolag och inte vid myndighetsutövning mot 
enskild. Riktlinjerna kompletterar lagstiftningen men ersätter den inte.  
Riktlinjer för hållbart byggande kompletteras med en så kallad checklista som 
förvaltningen tar fram. Checklistan är inte ett beslutsunderlag eftersom 
utvecklingen på hållbarhetsområdet sker snabbt och listan med åtgärder ska ses 
som ett levande dokument som kan revideras vid behov. Vidare kan 
byggaktörerna komma med egna förslag på åtgärder utifrån kommunens 
riktlinjer.  
Checklistan används som stöd för bedömning av hur väl olika förslag leder mot 
uppfyllande av riktlinjerna samt stöd för redovisning av måluppfyllelserna i 
riktlinjerna för hållbart byggandet i den årliga hållbarhetsrapporten samt i 
barnbokslutet. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till Riktlinjer för 

hållbart byggande daterad 2023-02-01. 
 
 
 
Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunledningsförvaltning 
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för hållbart byggande
  
Ärendenummer KS 2022/182 
  
 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

 

Ärendenamn: Riktlinjer för hållbart byggande  

Ansvarig: Arpine Minasyan Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn som bor i och besöker Älmhults kommun. 

Datum: 2022-10-11 

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Förslaget ger likvärdiga villkor för alla barn och ingen riskerar att ”hamna utanför”. Inga barn gynnas på andra 
barns bekostnad. 

 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är 
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1 
 
”Upplevd trygghet för barn påverkas av den upplevda risken för överfall. Gångstråk som används mycket av 
barn bör därför planeras så att mörka partier, nära buskar och träd undviks. Stråken bör hellre placeras där det 
är liv och rörelse.”1  

 
Även avstånd till olika målpunkter används ofta för att bedöma hur god tillgängligheten är. 500 meter från 
skolan anses vara en god tillgänglighet för barn. 1  
 

”Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till ett socialt sammanhang”  

Riktlinjen handlar bland annat om att skapa bebyggda miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är 
trygga, tillgängliga och inkluderande.  
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Att främja gång- och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och 
säkerhetsskapande åtgärder.  

Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om 
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger 
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5. Bostadsnära grönska (gården, 
parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand till mer perifera naturområden. 
Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet och allmänt välmående 4. 
Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och forskningsrapporter som visar att barns 
rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. 6 I de allmänna 
råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand. Särskilt vid 
planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7  
 

”Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och 
vistas ”  

Riktlinjerna handlar bland annat om att skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god kvalitet och 
tillgänglighet. Grönytorna ska främja biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten samt 
ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen. Mötesplatser ska vara tillgängliga 
samt upplevas som trygga. 

”Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor” 

Riktlinjerna handlar bland annat om att vi skapar förutsättningar för att underlätta hållbara resor, främja gång- 
och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder samt 
gynna mobilitetsåtgärder och skapar möjligheter för miljöanpassade transporter.   

 

Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. 
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic 
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller 
liknande verksamhet 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
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Riktlinjer för hållbart byggande bedöms inte få några negativa effekter på förutsättningar för en optimal 
utveckling hos barn. 

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Barn har inte involverats i framtagandet av riktlinjerna. Denna process är svårtillgänglig för barn. 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 
beslutet? 
- 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

x Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
x Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
x Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Riktlinjer för hållbart byggande är framtagna för att arbeta 
mot en hållbar utveckling.  

Riktlinjerna får hållbart byggande omsätter hållbarhetsmål i Agenda 2030, Sveriges miljömål och folkhälsomål, 
nationell arkitekturpolicy, Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun till vad som är relevant till 
bebyggd miljö i Älmhults kommun, utifrån lokala förutsättningar. Syftet är också att komplettera kommunens 
fokusområde ”hållbara livsmiljöer” i miljöplanen 2030. 

Alla riktlinjer berör barns rättigheter i högsta grad. 

1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och 

vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden  
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1. Om riktlinjerna  
1.1 Syfte  
Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i bebyggd miljö.   
Med hållbarhet i bebyggd miljö menas att i Älmhults kommun byggs och 
utvecklas hållbara, inkluderande och estetiskt tilltalande miljöer.  

1.2 Därför har vi riktlinjer   
Älmhults kommun vill vara en kommun som tar ansvar för livsmiljön för 
människan, ekosystemet och klimatet och som tar hänsyn till ekonomi i ett 
längre perspektiv.    
Kommunen genomför kontinuerligt en rad olika åtgärder och projekt för att 
bidra till måluppfyllelsen i Agenda 2030, Sveriges miljömål och politik för 
gestaltad livsmiljö. Riktlinjerna är ett led i hållbarhetsarbetet för att nå lokala, 
nationella och globala mål. Riktlinjerna ska även stödja genomförandet av 
Älmhults kommuns Miljöplan 2030.  
 

2. Avgränsning  
Riktlinjer för hållbart byggande ska gälla för all ny-, om- och tillbyggnad liksom 
vid förvaltning av befintlig bebyggelse och miljöer. Riktlinjerna gäller för 
kommunen gentemot aktörer och bolag och inte vid myndighetsutövning mot 
enskild. Riktlinjerna kompletterar lagstiftningen men ersätter den inte.  
Riktlinjer som berör detaljplaneringen fastställs i översiktsplanen.    
Riktlinjer för hållbart byggande kompletteras med en så kallad checklista som 
förvaltningen tar fram. Checklistan används som stöd för bedömning av hur väl 
olika förslag leder mot uppfyllande av riktlinjerna.   

2.1 Målgrupp  
Riktlinjerna vänder sig till:  

• Kommunala förvaltningar  
• Kommunala bolag  
• Privata aktörer så som fastighetsutvecklare och förvaltare, exploatörer, 

byggaktörer, energibolag och andra bolag inom 
samhällsbyggnadssektorn.  

 
2.2 Omfattning   
Riktlinjerna gäller för:  

• Stadsdel 
• Fastighet 
• Byggnad 
• Allmän plats 
• Infrastruktur  
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2.3 Användande  
Riktlinjerna används vid:  

• Projekthandling och gestaltningsprogram för allmänna platser  
• Projektering och byggnation av kommunala fastigheter   
• Markanvisningar (markanvisningstävlingar, byggherresamverkan, direkt 

anvisningar) 
• Genomförandeavtal (exploateringsavtal, markanvisningsavtal, 

marköverlåtelseavtal)  
 

3. Åtta riktlinjer för hållbart byggande  
Riktlinjer för hållbart byggande utgår från fokusområdet hållbara livsmiljöer i 
kommunens miljöplan 2030 som bland annat handlar om att allt som byggs i 
Älmhults kommun ska bidra till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer och 
goda livsvillkor för alla. Vidare följer riktlinjerna Agenda 2030, Sveriges 
miljömål och politik för gestaltad livsmiljö.  
Riktlinjerna syftar till att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 
bebyggd miljö. Åtta riktlinjer beskriver vilken utveckling som behövs för att 
uppnå kommunens hålbarhetsmål i bebyggda miljön.  
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och 

blandade stadskvarter 
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet 
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 

resvanor 
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till 

där människor bor och vistas  
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda 

gestaltade miljöer 
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till 

socialt sammanhang  
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 

materialflöden  
 

1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter  

Vi utformar rumsliga och integrerade stadskvarter med hänsyn till befintlig 
bebyggelsestruktur. Vi strävar efter en blandning av olika typer av bostäder och 
funktioner. Vi utvecklar långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid 
användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.   
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2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet  

Vi anpassar lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov 
för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan. Vi integrerar 
infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och 
avloppförsörjning i planeringen och byggnationen.  

3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor  

Vi skapar förutsättningar för att underlätta hållbara resor. Vi främjar gång- och 
cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och 
säkerhetsskapande åtgärder. Vi gynnar mobilitetsåtgärder och skapar möjligheter 
för miljöanpassade transporter.   

4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas   

Vi skapar, utvecklar och bevarar gröna miljöer med god kvalitet och 
tillgänglighet. Grönytorna ska främja biologisk mångfald, pollinering och en 
hållbar hantering av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till 
rekreation, lek och utevistelse i vardagen. Mötesplatser ska vara tillgängliga 
samt upplevas som trygga. 

5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 

Vi tar hänsyn till det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 
värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap. Vid planering av 
byggnader och platser ska hållbarhet och arkitektonisk kvalitet inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden. Arkitektur, form, design och konst ska 
berika våra livsmiljöer.  

6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till ett socialt sammanhang  

Vi skapar bebyggda miljöer som utgår från och stödjer människans behov, som 
är trygga, tillgängliga och inkluderande. Vi skapar ett varierat utbud av bostäder 
med olika upplåtelseformer, service och kultur.  

7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
I våra bebyggda miljöer utsätts inte människor för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, störande ljudnivåer, vibrationer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso-eller säkerhetsrisker. Vi tar hänsyn till solljus i 
inomhusmiljöer och skugga i utemiljöer.  

8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  

Vi minskar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn och använder energi, 
mark, vatten och andra naturresurser på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt. Främst ska förnybara energikällor användas. Avfall ska 
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förebyggas samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår ska tas till vara i så 
hög grad som möjligt. Avfallets påverkan på risker för hälsa och miljö ska 
minimeras.  

 
3.1 Hur uppfylls riktlinjerna  
3.1.2 Checklista  
För att genomföra det praktiska arbetet med att tillämpa riktlinjerna finns en 
checklista med konkreta exempel på åtgärder som kan genomföras för att leva 
upp till riktlinjerna.  
Utvecklingen på hållbarhetsområdet sker snabbt och listan med åtgärder ska ses 
som ett levande dokument som kan revideras vid behov.  
Åtgärder väljs i dialog med respektive byggaktör. Aktören kan komma med egna 
förslag på åtgärder utifrån kommunens riktlinjer.  
  

4. Bakgrund och definitioner  
4.1 Definition  
Kommunen har definierat alla tre dimensionerna - ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet i bebyggda miljöer. Alla dimensionerna måste samverka 
för att utvecklingen ska vara hållbar.  

4.1.1 Social hållbarhet  
Det sociala perspektivet innebär att vi skapar en vistelsemiljö som är hälsosam, 
trygg, tillgänglig och inkluderande, uppmuntrar hälsofrämjande och hållbar 
livsstil och ger skönhetsupplevelser. Det kulturhistoriska arvet i form av miljöer 
och byggnader ska tas tillvara och utvecklas.  

4.1.2 Ekologisk hållbarhet  
Det ekologiska perspektivet innebär att man använder naturresurser så som 
mark, vatten och energi på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. 
Vi tar tillvara och integrerar stadsgrönska och ekosystemtjänster i byggande och 
förvaltning. För att minimera byggnadens miljö- och klimatpåverkan används ett 
livscykelperspektiv. Byggnader och utemiljöer klimatanpassas för att rusta 
samhället för de utmaningar klimatförändringarna för med sig.  

4.1.3 Ekonomisk hållbarhet  
Det ekonomiska perspektivet innebär att vi hushåller med resurser, strävar mot 
kretsloppsekonomi. Det vi bygger ska ha ett tydligt syfte, vara funktionellt och 
anpassningsbart till framtida behov. Ekonomisk hållbarhet innebär även att vi tar 
hänsyn till ekonomi i ett längre perspektiv.   
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4.2 Avstämning mot gällande styrdokument i Älmhults 
kommun samt andra styrande dokument på nationell och 
global nivå  

  
4.2.1 Vision ”Älmhults kommun – internationellt och nära”  
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna 
trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här 
känner sig alla hemma!  
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod 
och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i 
morgon.  

4.2.2 Översiktsplan för Älmhults kommun  
Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2016. Innehållet och 
riktlinjerna i översiktsplanen stämmer väl överens med riktlinjerna för hållbart 
byggande.   

4.2.3 Miljöplan 2030  
Miljöplanen styr kommunorganisationen och är vägledande för externa aktörer.  
Riktlinjerna för hållbart byggande stämmer väl överens med de i miljöplanen 
etablerade målen för Älmhults kommun, bland annat att kommunen ska verka 
för att allt som byggs i kommunen skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer. 

4.2.4 Policy för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun syftar att säkerställa 
att Barnkonventionen och det barnrättsligaperspektivet genomsyrar Älmhults 
kommuns verksamheter. Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med 
policyn. 
 Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionens 
syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Kopplingen till 
Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 2). 

4.2.5 FNs globala mål  
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan 
som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar 
utveckling.  
Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med de globala målen.  

Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 
presenteras i bilagan till riktlinjerna (bilaga 1).  
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4.2.6 Sveriges miljömål  
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton 
miljökvalitetsmål och ett antal etappmål inom områdena avfall och hållbar 
stadsutveckling m.fl.   
Riktlinjerna för hållbart byggande följer väl de uppsatta målen för bland annat 
hållbar bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, natur- och grönområden 
samt god vardagsmiljö.   

4.2.7 Sveriges folkhälsomål   
De åtta folkhälsopolitiska målområdena ger vägledning för brett folkhälsoarbete 
i samhället, där målområde 5 om boende och närmiljö samlar aspekter relevanta 
för samhällsplanering, byggande och boende.  
Hänsyn har tagits till Sveriges folkhälsomål vid framtagandet av riktlinjer för 
hållbart byggande.  

 4.2.8 Politik för gestaltad livsmiljö  
Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utgör en samlad nationell 
arkitekturpolicy och en precisering av mål för arkitektur-, form- och 
designpolitiken: ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där 
alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön.”  
Den samlade nationella arkitekturpolicyn omfattar flera mål som har stor bäring 
på riktlinjerna för hållbart byggande som exempelvis att miljöer gestaltas för att 
vara tillgänglig för alla och att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden 
tas till vara och utvecklas.  
 
5. Uppföljning  
Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart byggande ska redovisas i den årliga 
hållbarhetsrapporten samt i barnbokslutet. Detta ska göras med stöd av 
checklistan med utvalda och bindande åtgärder, som ska finnas med i alla 
projekt som riktlinjerna för hållbart byggande kommer att tillämpas. Uppföljning 
och redovisning av genomförda åtgärder kommer att ske i samband med ett 
avslutat projekt. Avslutade åtgärder kommer årligen att redovisas i tabellformat i 
hållbarhetsrapproten på liknande sätt som redovisning av miljömålen i enlighet 
med kommunens Miljöplan 2030.     
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1. Kopplingen till Agenda 2030-delmålen i samtliga riktlinjer för hållbart byggande. 
 

 
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta miljörelaterade) och 
169 delmål för hållbar utveckling.  
Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med de globala målen. Vissa av målen och delmålen är mer relevanta än andra för området 
”bebyggd miljö” och är därmed mer tillämpbara i riktlinjerna för hållbart byggande. Mål 11, hållbara städer och samhällen, är det mest 
relevanta målet för riktlinjerna. 

I tabellerna nedan görs först en beskrivning av relevansen av riktlinjerna för hållbart byggande gentemot varje mål (sjutton stycken). 
Vidare presenteras relevansen för riktlinjerna gentemot varje delmål (169 stycken). Delmål med ”A”, ”B” och ”C” är metoder för att nå 
målet och inte ägna delmål. 

+ Hög relevans 

> Måttlig relevans 

- Ingen relevans 
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2. Åtta riktlinjer för hållbart byggande 
 
1. Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter  
2. Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet  
3. Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor  
4. Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och vistas   
5. Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer  
6. Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang   
7. Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer   
8. Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden   
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MÅL 1: INGEN FATTIGDOM 
Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Fattigdom handlar inte bara om inkomst men också om brist på makt, inflytande, socialt 
skydd och säkerhet. Till målet finns sju delmål. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard men det finns utmaningar med den 
inkomstrelaterade ojämlikheten.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning), 3 (underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder), 4 (trygga och tillgängliga mötesplatser), 6 (bebyggda miljöer som utgår från 
och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande, varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur), 7 
(hälsosamma och säkra miljöer) kan ha en indirekt inverkan på att minska ojämlikheter och fattigdom.  

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Utrota den extrema fattigdomen _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.2 Minska fattigdomen med minst 50 % _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.3 Inför sociala trygghetssystem > > > > _ > > _ 

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser > > > > _ > > _ 

1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer > > > > _ _ > > 

1.a Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.b Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 2: INGEN HUNGER 
Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Livsmedelsproduktion 
ska också stärka anpassningsförmågan till klimatförändringar och successivt förbättra mark- och jordbrukskvaliteten. Till målet finns åtta delmål. I Sverige är 
utmaningen ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet, som är riskfaktorerna för ohälsa.  
Riktlinje 1 (långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning), 3 (främjar gång- och cykel som färdmedel), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet, som främjar biologisk mångfald, 
pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden) kan ha en indirekt inverkan på att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och god hälsa. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla > > > > _ _ > > 

2.2 Utrota alla former av felnäring > > > > _ _ > > 

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter > > > > _ _ > > 

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder > > > > _ _ > > 

2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen > > > > _ _ > > 

2.a Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
genbanker 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

2.b Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett 
avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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2.c Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till 
marknadsinformation 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. De största riskfaktorerna i Sverige för icke-smittsamma 
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är ohälsosamma levnadsvanor som matvanor, stillasittande, rökning och riskbruk av alkohol. Till målet 
finns tretton delmål. I Sverige ökar psykisk ohälsa, liksom olika hälsoproblem kopplade till luftföroreningar och kemikalier. Social positionen påverkar också 
hälsan. Uppväxtvillkoren, skolan, sociala omsorgen samt hälso-sjukvården och bostads- och samhällsplaneringen har en stor betydelse för befolkningens hälsa 
genom hela livet. 
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet som främjar en hållbar hantering 
av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 6 
(miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service 
och kultur) 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och 
indirekt inverkan på att uppnå god hälsa och välbefinnande. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Minska mödradödligheten > > > > > > + > 

3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år > > + > > > + > 

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar _ _ _ > _ _ > > 

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa 

> + > + > + + + 

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk > _ _ + _ + _ _ 
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3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken > + + > _ > + _ 

3.7 Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar 

_ _ _ > _ _ + + 

3.a Genomför världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.b Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.c Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.d Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 

Mål 4 handlar om att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildningen är en viktig 
investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhällen. Till målet finns tio delmål. I Sverige utmaningarna är kopplade till bristande likvärdighet, 
kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar och brist på lärare samt en bild på av hur utbildning för hållbar utveckling ser ut i svenska skolor. 
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner, hållbart utformade byggnader), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- 
och cykel som färdmedel genom att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet 
som främjar en hållbar hantering av dagvatten samt ge trivsamma ytor som inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara 
tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår 
från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) 7 
(skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt inverkan på 
att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet > > > + > + + _ 

4.4 öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet _ _ _ > _ > > _ 

4.5 Utrota diskriminering i utbildning > > > + > > + _ 

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna _ _ _ _ _ _ _ _ 

78



 Bilaga 1  

 2023-02-01  11(35) 

 

 

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap + + + + + + + + 

4.a Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer + + + + + + + + 

4.b Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.c Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET 

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och 
möjligheter att forma sina liv. Till målet finns nio delmål. I Sverige har män som grupp fortfarande mer makt och inflyttande än kvinnor, äger mer och tjänar 
mer. Huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet har fortfarande kvinnor.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet samt ge trivsamma ytor som 
inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (förvaltar och utvecklar våra 
kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) kan ha en direkt och indirekt inverkan på att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt. 
 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor > > > + > + _ _ 

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor > > > + _ + _ _ 

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.6 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter _ _ _ _ _ _ _ _ 
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5.a Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster > > > > _ > _ _ 

5.b Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.c Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Vattenkvaliteten kan förbättras genom minskade 
föroreningar, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning. Till målet finns åtta delmål. I Sverige beräknas miljömålet inte nås med nuvarande insatser 
och utvecklingen är negativ. Det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många svenska sjöar och 
vattendrag. Låga grundvattennivåer kan leda till sinande brunnar och problem med vattenbrist. 
Riktlinje 1 (långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning), 2 (anpassa 
lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur 
för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (gynnar mobilitetsåtgärder och skapar 
möjligheter för miljöanpassade transporter), 4 (skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god kvalitet som hållbar hantering av dagvatten), 6 (miljöer som 
utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) 7 
(skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt inverkan på 
att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1 Säkert dricksvatten för alla > + > + _ _ > + 

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla > + _ _ _ _ _ + 

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning > + + + _ _ + + 

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning + + > + _ > + + 

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser > > _ > _ _ > > 

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem > > _ > _ _ _ > 
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6.a Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

6.b Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering _ _ _ _ _ _ _ > 
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MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 

Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Satsningar på modern energi och 
energieffektivisering kan bidra till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar i form av nya jobb, minskad klimatpåverkan, fattigdomsbekämpning och 
bättre hälsa. Till målet finns fem delmål. Utmaningen för Sverige är att ställa om framförallt transportsektorn till förnybar energi, att öka andelen förnybar 
energi och att energianvändningen ska vara effektivare.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter i planeringen och 
byggnationen), 3 (skapa förutsättningar för att underlätta hållbara resor, främjar gång- och cykel som färdmedel, gynna mobilitetsåtgärder och skapar 
möjligheter för miljöanpassade transporter), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan ha en direkt och indirekt 
inverkan på att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

7.1 Tillgång till modern energi för alla + + > _ _ _ _ + 

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen + + > _ _ _ _ + 

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet > > > _ _ _ _ > 

7.a Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi _ _ _ _ _ _ _ _ 

7.b Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 

Mål 8 handlar om att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Till målet finns tolv delmål. Utmaningarna för Sverige är otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan 
kvinnor och män samt ohälsa kopplade till arbete. 
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (integrera infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara 
resvanor), 5) tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för en 
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt > > > _ _ _ > > 

8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

> > > _ _ _ > > 

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet > > > _ _ _ > > 

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion > > > _ _ _ > > 

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla > > > _ _ _ > > 

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik > > > _ _ _ > > 
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8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete _ _ _ _ _ _ _ _ 

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla > > > _ _ _ > _ 

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism > > > _ > _ > _ 

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

8.a Öka handelsstödet aid for trade för utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ > 

8.b Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning _ > > _ _ _ > > 
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MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI; INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för en hållbar framtid, samtidigt som den industriella utvecklingen behöver ta hänsyn till 
miljön. Till målet finns åtta delmål. Utmaningarna i Sverige är kopplade till omställningsbehovet från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad 
ekonomi samt att skapa en resurseffektiv industri, motverka klimatförändringar och skapa en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om fossilfri 
transportsektor.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 7 (Vi 
skapar hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att 
bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer > + + _ _ _ > + 

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering > + > _ _ _ + + 

9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader > + > _ _ _ + + 

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet > + > _ _ _ + + 

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn > + > _ _ _ + + 
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9.a Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer _ > _ _ _ _ > > 

9.b Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri > > _ _ _ _ > > 

9.c Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla > + _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att 
samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Till målet finns tio delmål. Utmaningarna för Sverige är 
ökande inkomstskillnader och bostads- och arbetsmarknadssegregation.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder ), 4 (gröna miljöer med god kvalitet och tillgänglighet samt ge trivsamma ytor som 
inbjuder till rekreation, lek och utevistelse i vardagen, mötesplatser ska vara tillgängliga samt upplevas som trygga), 5 (förvaltar och utvecklar våra 
kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer) 6 (miljöer som utgår från och stödjer människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande, 7) Vi skapar 
hälsosamma och säkra miljöer. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur), 7 (Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer) kan ha 
en direkt och indirekt inverkan på att uppnå minskad ojämlikhet. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

10.1 Minska inkomstklyftorna + + + + + + > _ 

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering + + + + + + > _ 

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering > > > > > > > _ 

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.6 Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.7 Främja ansvarsfull och säker migration _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.a Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 
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10.b Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.c Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 

Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Med detta menas bland annat att skapa överkomliga 
bostäder åt alla, skapa hållbara transportsystem, skydda natur och kulturarvet och minska antalet som dör i katastrofer. Vidare handlar målet om att minska 
städernas negativa miljöpåverkan, säkra tillgång till grönområden och stödja de minst utvecklade ländernas uppbyggnad av hållbara och motståndskraftiga 
byggnader gjorda av lokala material. Till målet finns elva delmål. Utmaningarna för Sverige är bostadsbristen och bostadssegregation samt städernas klimat och 
miljöpåverkan. Städernas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig efter miljömässiga och sociala påfrestningar är en aktuell fråga.  
Alla riktlinjer för hållbart byggande 1 (utveckla en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, integrerade och blandade stadskvarter), 2 (bygga infrastruktur som 
skapar tillgänglighet, närhet och säkerhet), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa mångfunktionella 
grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor bor och vistas, 5 (ta hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda 
gestaltade miljöer), 6 (skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som bidrar till socialt sammanhang), 7( skapa hälsosamma och säkra 
miljöer), 7 (ha kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) ha en direkt inverkan på att göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad + + > + + + + > 

11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla > + + > > > > + 

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering + + + + + + + + 

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv + > > + + > > > 

11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer + + + + > > + + 

11.6 Minska städers miljöpåverkan + + + + > + + + 
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11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla + + + + + + + + 

11.a Främja nationell och regional utvecklingsplanering > > > > > > > > 

11.b Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och 
katastrofriskreducering 

> > > > > > > > 

11.c Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraftig byggnation > > > > > > > > 
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MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTOPN OCH PRODUKTION 

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Till målet finns elva delmål. Matsvinnet ska minskas, kemikaliernas negativa 
påverkan ska minska och vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre uträkning. Den minskade fattigdomen och ökade befolkningen har bidragit till 
ökade global produktion och konsumtion som också har inneburit ökade utsläpp av växthusgaser. Att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den 
negativa effekterna av resursanvändning är en av de mest kritiska och komplexa utmaningarna som mänskligheten står för. Sverige har stora utmaningar med 
utsläpp av växthusgaser som beror på konsumpton, farliga kemikalier. 
Riktlinje 1 (byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller 
indirekt verka för att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

+ + _ _ _ _ + + 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser + + > + _ _ + + 

12.3 Halvera matsvinnet i världen _ _ _ _ _ _ _ + 

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall + + + + + _ + + 

12.5 Minska mängden avfall markant + > _ _ > _ + + 

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning + > _ _ _ _ + + 

 

93



 Bilaga 1  

 2023-02-01  26(35) 

 

 

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling > > > > > > > > 

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar > > > > > > > > 

12.a Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar 
konsumtion och produktion 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

12.b Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism > > > > + > > > 

12.c Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga 
konsumtionsmönster 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 13: BEKÄMPA KLIMAT FÖRÄNDRINGARNA 
Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och desskonsekvenser. Förändrat klimat orsakar bland annat torka med 
minskad matproduktion som följd, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Till målet finns fem delmål knutna som handlar 
bland annat om att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, förbättra medvetenheten om människans kapacitet att begränsa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. Sverige har stora utmaningar med utsläpp av växthusgaser från transporter, industrin samt utsläpp av växthusgaser i andra länder på grund 
av svensk konsumtion.  
Riktlinje 1 (byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa, utveckla och bevara gröna miljöer med god 
kvalitet som främjar biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande 
vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 

+ + + + _ _ + + 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering + + + + _ _ + + 

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar + + + + _ _ + + 

13.a Implementera fn:s ramkonvention om klimatförändringar _ _ _ _ _ _ _ _ 

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 

> > > > _ _ > > 
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MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER 
Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. Haven förser oss med ovärderliga 
naturresurser som används bland annat mat, läkemedel och biobränslen, absorberar en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Till målet finns 
tio delmål som handlar om att minska nedskräpning, förorening, försurning och övergödning, att skydda och förvalta marina ekosystem samt reglera fisket så 
att beståndet kan återställas. Sverige har stora utmaningar framförallt kopplade till Östersjön som är ett av världens mest nedsmutsade innehav. Alltför hög 
exploatering av kustnära vatten och minskning av havsnära våtmarker.  
Riktlinje 1 (utvecklar en hållbar byggelsestruktur), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen 
och byggnationen), 3 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt 
klimatpåverkan), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller 
indirekt verka för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

14.1 Minska föroreningarna i haven > + > + _ _ + + 

14.2 Skydda och återställ ekosystem + + > + _ _ + + 

14.3 Minska havsförsurningen + + > + _ _ + + 

14.4 Främja hållbart fiske _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.5 Bevara kust- och havsområden _ _ _ _ _ _ _ > 

14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske _ _ _ _ _ _ _ _ 
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14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser > > _ > _ _ > + 

14.a Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.b Stöd småskalig fiskenäring _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.c Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Mål 15 handlar om hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Till målet finns tolv delmål som handlar bland annat om att bevara och återställa ekosystem, stoppa avskogningen, 
bekämpa ökenspridning, hejda förlusten av biologisk mångfald, stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade växt- och djurarter och integrera den 
biologiska mångfaldens värden i samhälls- och ekonomisk planering. För Sverige utmaningarna handlar bland annat om att utveckla ett hållbart skogsbruk, 
minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och öka restaureringen av våtmarker.  
Riktlinje 1 (utveckla långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter samt vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade), 2 (anpassa lokalisering och utformning av infrastrukturen 
till människors behov för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, integrera infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
samt vatten- och avloppförsörjning i planeringen och byggnationen), 3 (underlätta hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och hållbara resvanor), 4 (skapa, 
utveckla och bevara mångfunktionella grönytor som främjar biologisk mångfald, pollinering och en hållbar hantering av dagvatten), 5 (ta hänsyn till, förvaltar 
och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer 
), 7 (skapa hälsosamma och säkra miljöer), 8 (kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och materialflöden) kan direkt eller indirekt verka för att 
hållbar nyttjande samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 

+ + + + _ _ + + 

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar + + > + _ _ + + 

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark + + > + _ _ + + 

15.4 Bevara bergsekosystem > > > > - - > > 
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15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer + + + + + _ + + 

15.6 Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser + + + + + _ + + 

15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter _ _ _ _ _ _ _ _ 

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem > _ _ + + _ _ _ 

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning + + + + + _ + + 

15.a Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och 
biologisk mångfald 

> > > > > - > > 

15.b Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog > > > > > _ > > 

15.c Bekämpa tjuvjakt och illegal handel _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva 
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Utan fred är det omöjligt att uppnå hållbar utveckling. Till målet finns tolv delmål som 
handlar bland annat om att minska våldet, särskilt mot barn, eliminera människohandel, främja rättssäkerheten, minska olagliga flöden av vapen och pengar och 
minska korruptionen. Utmaningarna för Sverige är omfattande vapenexport som utgör en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen, behandling 
av nationella minoriteter och svag lagstiftning gällande rasistiska organisationer.  
Riktlinje 1 (blandning av olika typer av bostäder och funktioner), 2 (tillgängliga, nära och säkra infrastruktur), 3 (främja gång- och cykel som färdmedel genom 
att arbeta med trygghets-, attraktivitets- och säkerhetsskapande åtgärder), 4 (mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära anslutning till där människor 
bor och vistas), 5 (Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och formar goda gestaltade miljöer), 6 (miljöer som utgår från och stödjer 
människans behov, är trygga, tillgängliga och inkluderande. Varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, service och kultur) kan ha en direkt och 
indirekt inverkan på att främja fredliga och inkluderande samhällen. 

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

16.1 Minska våldet i världen > > > > > > _ _ 

16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld > > > > > > _ _ 

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.5 Bekämpa korruption och mutor _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande _ _ _ _ _ _ _ _ 
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16.8 Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande 
friheterna 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

16.a Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet _ _ _ _ _ _ _ _ 

16.b Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning _ _ _ _ _ _ _ _ 
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MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP 

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Målet vill stärka det globala partnerskapet 
på alla nivåer och mellan aktörer (regeringar, den privata sektorn och civilsamhället) för att nå målen och delmålen i Agenda 2023. Till målet finns nitton 
delmål. Utmaningarna för Sverige är att kostnaderna för remitteringar är relativt höga och Sverige har ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna 
utvecklande länderna.  
Kopplingen till mål 17 i samtliga riktlinjerna för hållbart byggande handlar framförallt om riktlinjernas förankring hos näringslivet, civilsamhället, och 
medbörjarna. En viktig aspekt är dialog och samverkan med olika aktörer kring genomförandet av åtgärderna för att leva upp till riktlinjerna samt aktörernas 
ägna förslag på åtgärder utifrån kommunens riktlinjer som kan bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.  

Agenda 2030 mål och delmål 1 2 3 4 5 6 7 8 

17.1 Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.2 Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.3 Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.4 Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.5 Investera i de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation > > > > > > > > 

17.7 Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.8 Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst 
utvecklade länderna 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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17.9 Öka kapaciteten för implementering av globala målen i utvecklingsländer > > > > > > > > 

17.10 Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för 
världshandelsorganisationen 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

17.11 Öka utvecklingsländers export _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.12 Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling > > > > > > > > 

17.15 Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå 
globala målen 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling > > > > > > > > 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap > > > > > > > > 

17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data _ _ _ _ _ _ _ _ 

17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg > > > > > > > > 
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Hållbart byggande 
Riktlinjernas koppling till barnkonventionens artiklar 
Dnr KS 2022/182 
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Innehåll 
1. Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart byggande 3 
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1. Kopplingen till Barnkonventionens 54 artiklar i samtliga riktlinjer för hållbart 
byggande  

 
Policyn för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun syftar att säkerställa att barnkonventionen och det 
barnrättsligaperspektivet genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter. Riktlinjerna för hållbart byggande ligger i linje med 
policyn. 
 Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga 
rättigheter. Barnkonventionen innehåller rättigheter som är uppdelad i 54 artiklar.  

I tabellerna nedan redovisas varje artikel i Barnkonventionen med kopplingen mellan artikeln och respektive riktlinje för 
hållbart byggande.  
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Barnkonventionens 54 artiklar 8 riktlinjer för hållbart byggande  
1. Som barn räknas varje människa under 18 år. 
 

- 

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen 
får diskrimineras. 

 

Alla åtta riktlinjer ger likvärdiga villkor för alla barn och ingen 
riskerar att ”hamna utanför”. Inga barn gynnas på andra barns 
bekostnad. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  
 

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

 

I alla åtta riktlinjer beaktas och tas hänsyn till barnets bästa på kort 
och lång sikt. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
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3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden  

4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att 
uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta 
internationellt. 

 

Framtagandet av ”Riktlinjer för hållbart byggande” är en av de 
åtgärder som kommunen genomför för att bidra till fullföljandet av 
barnkonventionens artiklar. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 
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5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets 
uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina 
rättigheter uppfyllda. 

- 

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
 

Alla åtta riktlinjer bidrar till att säkerställa barnets utveckling. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 

7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har 
rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få 
deras omvårdnad. 

 

- 

8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och 
sina släktförhållanden. 

 

- 

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt 
för barnets bästa. 

 

- 

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. - 
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11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av 

barn i utlandet. 
 

- 

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad. 

 

Barn har inte involverats i framtagandet av själva riktlinjerna. Denna 
process är svårtillgänglig för barn. Däremot vid implementeringen av 
alla riktlinjerna ska möjlighet att involvera barn beroende på projekt 
och utifrån barnets ålder och mognad ges samt deras åsikter beaktas.  
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  
8) Vi har kretsloppstänkande vad gäller energi, vatten, produkter och 
materialflöden 

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

 

- 

14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. 
 

- 

15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 

- 
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16. Barn har rätt till ett privatliv. - 
17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel 

internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material 
som är av värde för barn och som inte är skadligt. 

 

”Riktlinjer till hållbart byggande ” kommer att publiceras på 
kommunens webbplats och tryckas i broschyrformat för att göras mer 
lättillgänglig. 

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt 
huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med statens 
stöd. 

 

- 

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

 

- 

20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har 
rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem. 

 

- 

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

 

- 

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina 
föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

 

- 

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

 

Flera av riktlinjerna bidrar till att skapa tillgängliga och inkluderande 
miljöer som är mycket viktigt att alla barn med funktionsvariation 
ska ha ett fullvärdigt och anständigt liv och möjlighet att aktivt delta i 
samhället. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
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4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och 
sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

 

Genomförandet av flera av riktlinjerna kan verka förebyggande och 
för rehabilitering samt bidrar till att skapa hälsosamma, tillgängliga 
och inkluderade miljöer. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget 
av myndigheter behandlas väl. 

- 

26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar 
eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. 

 

Genomförandet av några av riktlinjerna bidrar till att skapa trygga 
och inkluderande miljöer som i sin tur bidrar till social trygghet.  
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
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2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer 

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat. 

 

Flera av riktlinjerna bidrar till att uppnå en levnadsstandard som 
krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer 

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. 

 

- 

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om 
mänskliga rättigheter. 

 

- 

30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller 
som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin 
religion. 

 

- 
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31. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 

Genomförandet av flera av riktlinjerna skapar möjlighet till vila och 
fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
1) Vi utvecklar en hållbar byggelsestruktur genom rumsliga, 
integrerade och blandade stadskvarter 
2) Vi bygger infrastruktur som skapar tillgänglighet, närhet och 
säkerhet 
3) Vi underlättar hållbara resor och gynnar mobilitetsåtgärder och 
hållbara resvanor 
4) Vi skapar mångfunktionella grönytor och mötesplatser i nära 
anslutning till där människor bor och vistas  
5) Vi tar hänsyn till, förvaltar och utvecklar våra kulturvärden och 
formar goda gestaltade miljöer 
6) Vi skapar trygga, tillgängliga och inkluderande boendemiljöer som 
bidrar till socialt sammanhang  
7) Vi skapar hälsosamma och säkra miljöer  

32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot 
arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. 

 

- 

33. Barn ska skyddas från narkotika. - 
34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp. 
- 

35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller 
handel med, barn. 

- 

36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande 
som kan skada barnet. 

- 

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, 
bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i 

- 
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enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och 
för kortast lämpliga tid. 

 
38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs 

av en väpnad konflikt. 
 

- 

39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr 
eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning. 

 

- 

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar 
handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt 
stöd samt återanpassas i samhället. 

 

-  

41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns 
rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de 
bestämmelserna. 

 

- 

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både 
vuxna och barn. 

 

- 

(43-45) Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska 
göra för att följa den. 

 

Måluppfyllelserna i riktlinjerna för hållbart byggande ska redovisas i 
barnbokslutet. Detta ska göras med stöd av checklistan med utvalda 
och bindande åtgärder, som ska finnas med i alla projekt som 
riktlinjerna för hållbart byggande kommer att tillämpas. Uppföljning 
och redovisning av genomförda åtgärder kommer att ske i samband 
med ett avslutat projekt. 

(46-54) Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att 
följa barnkonventionen. 

 

- 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Svar på motion om klimatstyrning från 
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/162 
 

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

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen anses besvarad med innehållet i kommunlednings-
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 

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) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
klimatstyrning från Michael Öberg (MP)  
Ärendenummer KS 2022/162 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår att motionen med innehållet i denna tjänsteskrivelse anses besvarad. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-07 

• Motion om Klimatstyrning från Michael Öberg (MP) daterad 2022-08-02 
 
Ärendeberedning 
Miljöpartiet i Älmhults kommun via Michael Öberg har inkommit med en 
motion, Starkare klimatomställning krävs. I motionen framhålls bland annat att 
Älmhult ska bli fossilfritt och energieffektivt, att miljöplanen är en viktig 
färdplan för en hållbar utveckling samt att miljö och klimat ska ha lika stor 
tyngd som de ekonomiska målen. 
I motionen yrkas på tre saker. 

1. Att ett ramverk för starkare styrning av klimatomställningen tas fram.  
Detta ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar 
för att nå nollutsläpp till år 2030. I motionen ges en rad exempel på 
satsningar som kan göras.  

2. Att budgetberedningen involveras i arbetet med klimatomställning 
3. Att en årlig redovisning ska göras avseende minskningen av 

koldioxidutsläpp för hela kommunkoncernen, inkluderat miljöplanens 
mål. 

Gällande det första yrkandet gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att 
framtagandet av en regelrätt koldioxidbudget är ett omfattande arbete som 
dessutom kräver extern kompetens. Därtill är ett eventuellt införande av en 
koldioxidbudget en genomgripande förändring av styrprinciperna i kommunen. 
En koldioxidbudget kan antingen baseras på geografiskt avgränsade utsläpp eller 
på konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga alla utsläpp som invånare och 
samhället tillsammans ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. Ofta 
visar en koldioxidbudget en avsevärt högre minskningstakt, 13-20%, än nuläget 
för Älmhults kommun (ca 2 %).  
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan kräver en mer djupgående 
dialog i organisationen. Redan idag följs utvecklingen av de direkta 
klimatutsläppen internt och externt upp genom bland annat miljö/ 
hållbarhetsbokslut samt årlig uppföljning av indikatorer och mätbara mål.  
Gällande det andra yrkandet föreslår kommunledningsförvaltningen att ett 
särskilt kapitel läggs till i den kommande Samhällsbyggnadsplanen 2024 som 
benämns ”Hållbarhet” eller liknande. Detta kapitel kan då bland annat beskriva 
vilka lämpliga satsningar som ska göras kopplat till klimatomställning, vilka 
effekter dessa bedöms ge samt de ekonomiska implikationerna. Då 
Samhällsbyggnadsplanen är en del av budgeten involveras därmed även 
budgetberedningen.  
Gällande det tredje yrkandet så görs från och med år 2022 ett hållbarhetsbokslut 
varje år. I detta redovisas bland annat koldioxidutsläppen i kommunen per capita 
och utvecklingen över åren kommer att kunna följas. Kommunlednings-
förvaltningen bedömer därmed att denna punkt redan är uppfylld.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Justering av investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/114 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

 

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 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
 
 
 

123



 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-20  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
Christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om justering av 
investeringsbudget 2023  
Ärendenummer KS 2022/114 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 som en del i 
budgetbeslutet 2023, om budgetram för nämndernas investeringar år 2023.  
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Investeringsram är i grunden ettårig. I syfte att få en mer rätt 
bedömning av den årliga investeringsutgiften, har nämnderna gjort en ny 
bedömning av de strategiska investeringarna. Investeringsramar ska inte föras 
över mellan åren men i och med en övergång till ny hantering år 2023, har även 
dessa varit grund för vissa justeringar av investeringsbudgeten 2023.  
Investeringsbudgeten för år 2023 föreslås justeras med totalt 20 675 tkr och 
uppgår därmed till 355 915 tusen kronor. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 

• Bilaga Förslag till justerad investeringsbudget 2023, 2023-02-20 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 182, Tilläggsavtal till Linnéskolan 
etapp 1. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 15, överföring av ej nyttjade 
investeringsmedel KS till investeringsbudget 2023. 

• Miljö- och byggnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-19 § 
138. 

• Socialnämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2022-12-21 § 194. 

• Tekniska nämndens beslut om Verksamhetsplan 2023, 2023-01-23 § 4 

• Utbildningsnämndens beslut Budget och verksamhetsplan 2023, 2023-02-01 
§ 16. 

• Tekniska nämndens beslut Årsanalys 2022, 2023-03-01 § XX. 
 
Ärendeberedning 
Från år 2023 delas investeringarna in i strategiska (fleråriga anslag) och ram 
(ettårigt). Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot 
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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. En 
investeringsram är också beslutad av kommunfullmäktige och är en generell 
investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.  
I samband med nämndernas beslut om sin verksamhetsplan 2023 eller beslut om 
sin årsanalys 2022, har ny bedömning gjorts av strategiska investeringars budget 
för år 2023 för eventuell justering. Syftet är att få en mer rätt bedömning av den 
årliga investeringsutgiften i stället för att bara automatiskt föra över ej förbrukad 
budget. Investeringsramar ska inte föras över mellan åren men i och med en 
övergång till ny hantering år 2023, har även dessa varit grund för vissa 
justeringar av investeringsbudgeten 2023. 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2023 om att föra över ej nyttjade 
investeringsmedel 2022 för kommunstyrelsens (KS) strategiska investering 
digitalisering med 3 144 tkr till 2023. Beslutet behöver kompletteras gällande 
kommunstyrelsens investeringsbudget då det finns ytterligare projektmedel att 
föra över med ny bedömning; 

1. tillägg strategiska investeringar mark/fastighetsförvärv 2023 med 4 083 
tkr, 

2. strategiska investeringar gällande exploatering ska minskas med 10 100 
tkr år 2023, för att i stället tillföras år 2024 och 2025. 

3. kommunstyrelsens investeringsram ska tillföras 300 tkr avseende nytt 
intranät. 

Tekniska nämndens (TN) beslut om Verksamhetsplan 2023 föreslår justering av 
investeringsbudget 2023 med 18 950 tkr. Justeringarna avser både strategiska 
investeringar och ram samt är både överföring av ej förbrukade investerings-
medel från år 2022 och omfördelning inom nämndens olika ramar.   
Nämnden föreslår även justering av investeringsbudgeten för Nytt högstadie 
Linnéskolan, både utifrån ej förbrukad budget år 2022 och kommunfullmäktiges 
beslut 12 december 2022 om omföring av medel från etapp 2 till etapp 1 med 
42 000 tkr.  
Tekniska nämndes beslut om Årsanalys 2022, innefattar kompletterande beslut 
om överföring av ej förbrukade investeringsmedel till år 2023 med totalt 3 583 
tkr, som omfattar Paradisskolan, Korsningspunkt N Ringvägen-Ljungbyvägen 
och nytt styrsystem/fiberanslutning inom VA.   
Socialnämnden (SN) föreslår överföring av 2022 års ej förbrukade 
investeringsmedel gällande digitalisering med 3 000 tkr jämnt fördelat till år 
2025 och år 2026.    
Utbildningsnämndens (UN) justering av investeringsbudgeten 2023 omfattar 
nämndens investeringsram med 470 tkr avseende kameraövervakning 
Haganässkolan. 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) föreslår justering av investeringsbudgeten 
år 2023 gällande nämndens investeringsram med 245 tkr avseende digital 
bygglovshantering. 
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I tabellen nedan framgår nämndernas förslag till justerad investeringsbudget 
2023 med följdeffekter för kommande år. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ovanstående justeringar av 
nämndernas investeringsbudgetar år 2023 med 20 675 tkr godkänns. Förslag till 
justerad investeringsbudget år 2023 om totalt 355 915 tkr framgår i bilaga.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad 

investeringsbudget för år 2023 enligt upprättat förslag om totalt 355 915 tkr. 
 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
 
 

Typ av investeringar Beskrivning Budget Plan Plan Kalkyl

Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska lokaler TN Linnéskolan etapp 1 och 2 (från år 2022) 0 80 000 -41 000 16 000
Strategiska lokaler TN Paradisskolan (från år 2022) 2 097 0 0 0
Strategiska lokaler TN renovering Bäckgatan (från 2022 och omföring mellan åren) 9 750 -8 000
Strategiska investeringar VA TN-VA ombyggnad Reningsverk Älmhult (från år 2022) 3 500 3 500
Strategisk infrastruktur TN GC-väg Skolgatan o Östra Björkgatan (omflytt mellan åren) -4 000 4 000
Strategisk infrastruktur TN Korsningspunkt N Ringvägen – Ljungbyvägen (från år 2022) 300 4 000
Strategisk markförvärv KS Strategisk markförvärv (från år 2022) 4 083
Strategisk digitalisering KS Digitalisering (KS från år 2022) 3 144
Strategisk digitalisering SN Digitalisering (från år 2022) 1 500 1 500

Summa strategiska 22 874 75 500 -35 500 17 500
Strateg exploatering KS investeringar exploatering - gata/park -10 100 11 880 -9 900
Ram TN ramar - från år 2022 6 886
Ram TN ramar -  omflytt mellan ramar/åren 0 650 -1 400
Ram KS ram 300
Ram UN ram 470
Ram MBN ram 245

Summa 20 675 87 380 -44 750 16 100
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Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström  
christina.utterstrom@almhult.se 
 

 

Förslag investeringsbudget 2023  
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2022-12-12 om investeringsbudget 2023. 
Utifrån nämndernas förslag till justeringar med följdeffekter kommande 
budgetår, framgår nedan förslag till justerad investeringsbudget 2023 om totalt 
355 915 tkr. Justeringarna uppgår till 20 675 tkr, se tabell nästa sida. Sist i 
dokumentet finns även en tabell där justerade poster är markerade.  

 
 

  

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 161 847 111 000 52 500 46 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000
Strategiska investeringar infrastruktur TN 3 000 9 500 7 500 9 000
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 1 500
Strategiska investeringar VA TN 19 500 28 500 32 500 40 000
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 7 574 2 530 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 5 274 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 1 500 1 500

Summa strategiska investeringar 201 004 166 530 104 000 98 000

Investeringar exploatering KS 77 900 34 380 49 740 64 725
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 10 050 11 000 9 850 8 850
Ram fastigheter TN 28 000 20 400 18 900 15 700
Ram fordon TN 8 610 2 700 8 300 4 150
Ram infrastruktur TN 700 300 300 300
Ram inventarier och övrigt TN 1 900 3 600 1 100 2 600
Ram investeringar VA TN 11 986 10 800 10 800 21 600
Teknisk nämnd investeringsram 61 246 48 800 49 250 53 200

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 2 700 2 100 2 200 0
Utbildningsnämnd  UN 3 470 3 000 3 000 3 000
Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000 2 300
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 745 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500 1 500
Investeringsram övriga nämnder 15 765 10 000 11 200 7 300

Summa investeringar totalt 355 915 259 710 214 190 223 225
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I posten Strategiska investeringar lokaler ingår Nytt högstadie Linnéskolan som 
det största projektet. Med tekniska nämndens förslag till justering av 
investeringsbudgeten för projektet, både utifrån ej förbrukad budget år 2022 och 
kommunfullmäktiges beslut 12 december 2022 om omföring av medel från 
etapp 2 till etapp 1 med 42 000 tkr, uppgår budgeten totalt till 355 000 tkr och 
fördelas på de olika åren enligt nedan: 

 
 
I följande tabell framgår ändrat belopp för de olika posterna i den totala investe-
ringsbudgeten. 

 
 
 

 

Projnr Projektnamn Slutår

Ack utfall 
inv.utg 
t.o.m. 
2022

Justerad 
budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

SUMMA 
TOTAL-

BUDGET
17482 Nytt högstadie Linnéskolan (Etapp 1) 2024 30 640 30 000 150 000 100 000 17 000 297 000

Ombyggnad Linnéskolan (Etapp 2) 2026 22 000 36 000 58 000
30 640 150 000 100 000 39 000 36 000 355 000

Justering 0 80 000 -41 000 16 000 55 000

Typ av investeringar Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 11 847 72 000 -41 000 16 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 0 0 0
Strategiska investeringar infrastruktur TN 300 0 4 000 0
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 0
Strategiska investeringar VA TN 3 500 3 500 0 0
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 3 144 0 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 3 144 0 0 0
Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 0 0 1 500 1 500
Summa strategiska investeringar 22 874 75 500 -35 500 17 500

Investeringar exploatering KS -10 100 11 880 -9 900 0
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 600 3 100 900 900
Ram fastigheter TN 1 400 -1 600 900 -1 300
Ram fordon TN 3 900 -2 200 -650 300
Ram infrastruktur TN 0 0 0 0
Ram inventarier och övrigt TN -200 700 -500 -1 300
Ram investeringar VA TN 1 186 0 0 0
Teknisk nämnd investeringsram 6 886 0 650 -1 400

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 300 0 0 0
Utbildningsnämnd  UN 470 0 0 0
Socialnämnd SN 0 0 0 0
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 245 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd KFN 0 0 0 0
Investeringsram övriga nämnder 1 015 0 0 0

Summa JUSTERING investeringar totalt 20 675 87 380 -44 750 16 100
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I nedanstående tabell är justerade poster jämfört med kommunfullmäktiges beslutade budget i december 
2022, markerade. 

 

 
 
 

Typ av investeringar Nämnd Budget Plan Plan Kalkyl
Belopp tkr 2023 2024 2025 2026

Strategiska investeringar (anslag) 
Strategiska investeringar lokaler TN 161 847 111 000 52 500 46 000
strategiska investeringar inventarier skolor UN 5 000 15 000 10 000
Strategiska investeringar infrastruktur TN 3 000 9 500 7 500 9 000
Strategiska investeringar övriga TN 0 0 0 1 500
Strategiska investeringar VA TN 19 500 28 500 32 500 40 000
Strategisk mark/fastighetsförvärv KS 4 083 0 0

Strategiska investeringar digitalisering 7 574 2 530 1 500 1 500
Varav enligt Digitaliseringsplan - kommunövergripande KS 5 274 230 0

Varav digitalisering tryggetsskapande åtgärder omsorgen SN 2 300 2 300 1 500 1 500

Summa strategiska investeringar 201 004 166 530 104 000 98 000

Investeringar exploatering KS 77 900 34 380 49 740 64 725
(anläggningar, gata/park)

Investeringar ram (årlig) Teknisk nämnd
Ram gata/park TN 10 050 11 000 9 850 8 850
Ram fastigheter TN 28 000 20 400 18 900 15 700
Ram fordon TN 8 610 2 700 8 300 4 150
Ram infrastruktur TN 700 300 300 300
Ram inventarier och övrigt TN 1 900 3 600 1 100 2 600
Ram investeringar VA TN 11 986 10 800 10 800 21 600
Teknisk nämnd investeringsram 61 246 48 800 49 250 53 200

Investeringram (årlig) övriga nämnder 
Kommunstyrelse KS 2 700 2 100 2 200 0
Utbildningsnämnd  UN 3 470 3 000 3 000 3 000
Socialnämnd SN 3 500 1 990 3 000 2 300
Miljö- och byggnadsnämnd MBN 745 500 500 500
Kultur- och fritidsnämnd KFN 5 350 2 410 2 500 1 500
Investeringsram övriga nämnder 15 765 10 000 11 200 7 300

Summa investeringar totalt 355 915 259 710 214 190 223 225
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 2022-12-12 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
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.  

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1– 4 
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-12 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29, § 197 
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 2022-12-12 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ordförandebeslut tekniska nämnden 2022-11-28 

• 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 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Gusten 
Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om paragrafen kan justeras omedelbart 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelning 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Överföring av ej nyttjade investeringsmedel 
till investeringsbudget 2023 
Ärendenummer KS 2022/276 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska 

investeringar digitalisering från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, 
då flera projekt pågår som berör kommunenens samtliga verksamheter, totalt 
3 144 tkr.      

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om budgetram för 
kommunstyrelsen 2023.  
Driftbudgeten omfattar kommunledningsförvaltningens verksamhet med sex 
olika avdelningar; HR, ekonomi- och upphandling, kommunikation, service och 
näringsliv, samhällsbyggnad, IT- och digitalisering samt kommunledning 
inklusive kansli. Budgeten 2023 för kommunledningsförvaltningen är 77 337 
tkr.  
En investeringsplan som omfattar strategiska investeringar för genomförande av 
den kommunövergripande digitaliseringsplanen samt inköp av bland annat 
inventarier och nätverksutrustning om totalt 5,5 mkr för 2023 – 2024.   
Inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren finns flera 
större projekt såsom är Furulund, Solvikskajen, Vena samt verksamhetsmark i 
Froafälle. Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har 
skapat en kostnadsdrivande effekt som även påverkar entreprenadkostnader för 
genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I mark- och 
exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts 
jämfört med tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är 
emellertid stor och genomslaget av dessa är beroende av en rad omvärlds-
faktorer. Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och 
exploateringsbudgeten ett överskott om 21 235 tkr för perioden 2023 – 2034. 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

En ny stödprocess införs 2023 som är kopplad till personal med resultatmål och 
indikatorer för uppföljning. Då stödprocesser är kommunövergripande har 
aktiviteter utformats för att ge en förflyttning i samtliga verksamheter för att nå 
resultatmålet. 
Kommunstyrelsens föreslog 2023-01-18, § 10, kommunfullmäktige att besluta 
om att ej nyttjade investeringsmedel för strategiska investeringar digitalisering 
från 2022 överförs till investeringsbudget 2023, då flera projekt pågår som berör 
kommunenens samtliga verksamheter, totalt 3 144 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2023-01-18, § 10 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-05 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 daterad 2023-01-05 

• Bilaga 1 Exploateringsbudget detalj 2023 – 2034 daterad 2023-01-05 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer MOB 2022/69 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden antar framlagd verksamhetsplan 2023, daterad 

2022-12-12. 
2. Miljö- och byggnämnden ansöker om extra medel för det tidigare 

investeringsprojektet (anslagsinvestering) ”Digitalt Bygglovhant” på 245 
tkr. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar. 
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023–2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för 2023 uppgår till 12 791 tkr, investeringsbudgeten för 
2023 uppgår till 500 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 

• Miljö- och byggnämndernas verksamhetsplan 2023, daterad 2022-12-12 

• Bilaga 1. Tabell Resultatmål MBN 

• Bilaga 2. Mall Investeringsbudget 2023–2032 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta i enlighet med 
miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
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 2022-12-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 194 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer SOC 2022/113 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för 2023 daterad 2022-12-16. 
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 Omdisponerar beslutat anslag för år 2022 på 3 000 tkr till projekt 27330 
Digitalisering socialförvaltningen enligt följande: 

1 500 tkr till år 2025  
1 500 tkr till år 2026 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022, § 223, beslutat om budgetram 
för socialnämnden 2023.  
Socialnämnden har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av aktiviteter 
för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023, driftbudget, 
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. 
Driftbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är den beslutade ramen 
för 2023 -411 616 tkr. Vidare är den beslutade investeringsbudgeten för år 2023 
-3 500 tkr. 
Socialnämnden står inför en rad utmaningar inom samtliga 
verksamhetsområden. Dessa utmaningar är bland annat ökat behov av insatser 
inom individ- och familjeomsorg och omsorg funktionsvariation, framtida behov 
av boenden, omställningen till god och nära vård och omsorg, 
kompetensförsörjning samt utveckling av välfärdsteknik och förebyggande 
insatser inom förvaltningen för att möta att fler behöver välfärd och färre som 
kan utföra tjänsterna.  Ny teknik i form av digitalisering och välfärdsteknik 
kommer att vara ett viktigt verktyg för effektivisering av socialtjänsten. Med ny 
teknik och nya organisatoriska lösningar kommer vård och omsorg flyttas 
närmare individen och kommer att ge medborgaren större inflytande över sin 
egen hälsa och välmående. 
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 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 

• Socialförvaltningens verksamhetsplan 2023 daterad 2022-12-16 

• Socialnämndens aktiviteter och resultatmål 2023 

• Investeringsbudget för socialnämnden 2023-2034 på projektnivå 
 

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

 Kommunstyrelsen 
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 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Verksamhetsplan för år 2023 
Ärendenummer TN 2022/188 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 

nämnden skattekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 
2024–2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar 
om reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - ”Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28, efter att tabell 
om personalprocessen lagts till i verksamhetsplanen./ med tillägg att tabell 
om personalprocessen läggs till i verksamhetsplanen. 

2. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 
nämnden taxekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 2024–
2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om 
reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28. 

Förslag till kommunfullmäktige: 
3. Besluta att revidera investeringsbudget år 2023 med plan 2024–2032 enligt 

bilaga A - ”Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212”, 
daterad 2022-12-28. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1–2 
Kommunfullmäktige punkt 3 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut tagit fram förslag 
till internbudget för år 2023 som presenteras i tekniska nämndens 
verksamhetsplaner 2023, en för skattekollektivet och en för taxekollektivet 
(VA).   
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-28 
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 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden skattekollektivet,  
daterad 2022-12-28  

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
skatte, daterad 2022-12-28 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden taxekollektivet,  
daterad 2022-12-28 

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
taxe, daterad 2022-12-28 

• Bilaga A. Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212, 
daterad 2022-12-28 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kent Ballovarre (S) yrkar att tabell om personalprocessen läggs till i 
verksamhetsplanen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Kent 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-01 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Budget och verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer UN 2022/84 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen. 
2. Nämnden beslutar om att föra över från ej nyttjade medel för 2022, för 

projektet ”Inventarier gy/vux” som gäller kameraövervakning på 
Haganässkolan. Beloppet uppgår till 470 tkr. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
skolbiblioteksorganisationen och rektorer forma en organisation som 
medger att skolbibliotekarierna finns ute på skolorna, nära eleverna för 
att främja läsande och läsförståelse. Skolbiblioteken skall vara öppna och 
tillgängliga.  

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar. 
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023-2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för 2023 uppgår till 620 025 tkr, investeringsbudgeten för 
2023 uppgår till 8 000 tkr varav 5 000 tkr för strategiska investeringar och 3 000 
tkr till övriga investeringar.  
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 2023-02-01 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Fördelning av driftbudgeten enligt tabell nedan. 
 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-20 

• Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023, daterad 2023-01-20 

• Bilaga 1. Statsbidrag från Skolverket 
 

Utbildningsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
A. Utbildningsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen.  
Thomas Harrysson (C) med (S) föreslår som tillägg:  
B. Nämnden beslutar om att föra över från ej nyttjade medel för 2022, för 

projektet ”Inventarier gy/vux” som gäller kameraövervakning på 
Haganässkolan. Beloppet uppgår till 470 tkr. 

C. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
skolbiblioteksorganisationen och rektorer forma en organisation som medger 
att skolbibliotekarierna finns ute på skolorna, nära eleverna för att främja 
läsande och läsförståelse. Skolbiblioteken skall vara öppna och tillgängliga.  

 

DRIFTREDOVISNING

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus

Bokslut 
2021

Budget 
2022

Bokslut 
2022, prel Budget 2023

Plan           
2024

Plan      
2025

600 Central förvaltning -49 119 -41 048 -37 367 -42 904 -43 766 -44 459
610 Förskolan -113 603 -117 178 -117 479 -125 083 -127 497 -129 514
630 Internationella skolan -50 082 -49 147 -48 309 -49 773 -50 734 -51 536
640 Grundskolan -239 843 -264 503 -265 674 -281 451 -286 883 -291 421
650 Gymnasieskolan -80 339 -91 610 -94 748 -99 333 -101 250 -102 852
660 Vux -11 437 -16 722 -17 777 -21 481 -21 896 -22 242
Summa nämndens nettokostnader 544 423- 580 208-   581 354-   -620 025 -632 025 -642 025
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 2023-02-01 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande Stefan Jönsson (S) frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt  
punkt A, B och C, och finner att utbildningsnämnden gör så.  

 

Protokollsanteckning 
Camilla Hallberg, controller meddelar att det utkast som tidigare skickats ut till 
ledamöterna i kallelsen, gällande verksamhetsplanen har ändrats. Tabellen överst 
på sidan 7 har ändrats. Det som har hänt är att kolumnen för Bokslut 2022, 
preliminärt är uppdaterad till de senaste siffrorna. Samt, det som 
utbildningsnämnden ska ta beslut om som finns i kolumnen Budget 2023 har 
ändrats. Intäkterna är något lägre, personalkostnaderna något högre och övriga 
kostnader något lägre. Men på totalen så är det samma. 
_____ 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Årsanalys för kommunstyrelsen 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsanalys för kommunstyrelsen 2022, daterad 

2023-02-21. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1  
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2022 innehållande periodens viktigaste 
händelser, framtida utveckling och uppföljning av resultatmål, drift- 
investerings- och exploateringsredovisning. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Kommunstyrelsens årsanalys 2022 inklusive bilagor daterad 2023-02-21 
 

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) 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-21  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
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Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om årsanalys för 
kommunstyrelsen 2022  
Ärendenummer KS 2023/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2022 innehållande periodens viktigaste 
händelser, framtida utveckling och uppföljning av resultatmål, drift- 
investerings- och exploateringsredovisning. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Kommunstyrelsens årsanalys 2022 inklusive bilagor daterad 2023-02-21 
 
Ärendeberedning 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2022.  
Kommunstyrelsens resultat för helåret visar på en positiv budgetavvikelse om +2 
922 tkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter för detaljplaner som 
levereras med hög framdrift i kombination med vakanta tjänster.  
Under 2022 har kommunledningsförvaltningen arbetat med fem olika 
resultatmål inom huvudprocessen Samhällsutveckling. För att nå resultatmålen 
finns aktiviteter liksom underliggande indikatorer. Den övergripande bilden 
visar att ett av fem resultatmål bedöms uppfyllas. Fyra mål bedöms delvis 
uppfyllas.  
Totala investeringsutfallet för år 2022 är 4 129 tkr, vilket ger en positiv 
budgetavvikelse med 7 994 tkr. Det största enskilda investeringsprojektet är 
digitalisering med ett utfall på 1 757 tkr för året. Under 2022 har det startats upp 
flera digitaliseringsprojekt för att göra det enklare för privatpersoner, men även 
för att effektivisera våra interna processer. Budgetavvikelsen på 7 994 tkr beror 
framförallt på att inget strategiskt markförvärv har gjorts under 2022 (budget 
4.083 tkr) och digitaliseringsplanens pågående projekt som löper över flera år, 
(budgetavvikelse 3 015 tkr). Ej förbrukade budgetmedel för dessa projekt 
föreslås överföras till nästa års budget.  
Fokusområde 2022 för arbetsmiljöområdet har varit den psykosociala 
arbetsmiljön där vi arbetar på bred front för att fånga upp faktorer som både kan 
förebygga ohälsa och främja hälsa. Sjuktalen är fortsatt låga på förvaltningen 
(2,82%) vilket är kommunens lägsta sjukfrånvaro. 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  
Pandemin covid-19 har påverkat kommunledningsförvaltningen även under 2022, framför allt genom 
arbetet med att hantera tidigare uppskjutna uppdrag samt omställning av verksamhet.  
Under hösten genomfördes val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige där 
kansliavdelningen arbetade intensivt med alla förberedelser från årets början fram till valet i 
september. Kansliet planerade, organiserade och genomförde samtliga aktiviteter kopplade till valet. 
Till exempel rekryterades och utbildades cirka 120 valarbetare.   
Servicecenter har nu varit igång drygt två år och utvecklas kontinuerligt i dialog med förvaltningarna. 
Överflyttning av ärendetyper för hantering i servicecenter med direkt svar till de som kontaktar 
kommunen sker successivt. Under 2022 har krångelombud införts och servicecenter har bland annat 
tagit över fler VA-frågor, hantering av buss-/resekort, fler fakturafrågor med mera. Servicen kring 
socialförvaltningens frågor har också utökats där invånare nu kan ring servicecenter under hela dagen 
i stället för som tidigare under begränsade telefontider på förmiddagarna. Under året har flera viktiga 
e-tjänster införts, bland annat digital bygglovsansökan. En utveckling av karttjänsten har skett vilket 
gör att man nu kan se tillgänglig verksamhets- och tomtmark i älmhultskartan på kommunens 
webbplats.  
Sammantaget innebär detta bättre service och högre tillgänglighet. Under våren deltog Älmhults 
kommun i Sveriges Kommuner och Regioners stora servicemätning och placerade sig i topp 4 av 
deltagande kommuner. 
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla service riktad till näringslivet. Näringslivsarbetet har 
förstärkts genom att fylla den vakans som funnits för tjänsten näringslivsutvecklare. Tillsammans 
med näringslivet har företagsfrukostar, företagsgala och besök genomförts. Vidare har vi arbetat i en 
gemensam grupp för att lyfta näringslivsklimatet. 
Arbete pågår med att färdigställa ett antal nya detaljplaner samt markanvisningsavtal, viket i sin tur 
möjliggör framtida markförsäljning. Försäljning av mark har under året har skett gällande såväl 
bostads- som verksamhetsmark vid till exempel områdena Paradiset, Västra Bökhult och södra delen 
av Älmhults tätort. Under 2022 har kommunen för första gången genomfört en markanvisnings-
tävling. Tävlingen avsåg området Västra Bökhult och intresset var stort med två byggherrar som 
slutliga vinnare.   
De senaste årens satsningar på friluftslivet har gett resultat. Älmhults kommun fick utmärkelsen 
”Årets förbättrare” av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Tillsammans med bland annat 
föreningar och elever i våra skolor och förskolor har det skapats nya platser att besöka och nya saker 
att göra. Vandringsleder och rekreationsområden har utvecklats och färdigställts under året. Vi har 
också satsat på att utveckla och göra informationen kring utbudet i Älmhult mer tillgänglig. 
Kommunikationsavdelningen har tillsammans med servicecenter under året satsat på att utveckla 
Naturkartan, där har vi samlat kommunens utflyktsmål, lekplatser, leder och 
naturområden. Informationen finns både på engelska och svenska.  
Under våren 2022 lanserades en uppdaterad version av Älmhults kommuns webbplats, 
www.almhult.se. Den har fått både ny enklare struktur, bättre sökfunktion och ett nytt modernt 
uttryck. Den nya webbplatsen har fokus på hög användarvänlighet, service och tillgänglighet. Den 
rankas topp 10 i Sverige utifrån hantering av personlig integritet och informationssäkerhet.  
IT- och digitaliseringsavdelningen har tillsammans med socialförvaltningen upphandlat och infört 
nytt koncept för larmhantering. Den är nu helt digital med många olika tekniklösningar som är 
användarvänliga och uppskattade av både brukare och personal. Det ger en enklare och säkrare 
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vardag för många. Till VA har det byggts ett helt nytt koncept med fiberutbyggnad, nytt datacenter 
och nätverk för att på ett säkert sätt driva vattenförsörjning och reningsverk. Internt har vi utvecklat i 
plattformen PowerBI där data samlas och visas för att ge verksamheterna rapporter och underlag för 
analys och beslut. Vi har även infört nya tekniska komponenter i vår it-miljö som möjliggör att vi kan 
koppla ihop olika verksamhetssystem och dess data. 
Under året har HR-avdelningen påbörjat arbetet med att digitalisera kommunens personalarkiv. Ett 
digitalt arkiv förbättrar och förenklar det dagliga arbetet för alla kommunens verksamheter och det 
befintliga pappersarkivet kommer att avvecklas efter digitalisering av pappersakterna. HR-
avdelningen har genomfört flera andra aktiviteter under 2022, bland annat utbildningar för chefer för 
att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap.   
Till följd av kriget i Ukraina och dess följdverkningar har omprioriteringar gjorts för att rikta ett 
starkare fokus på krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Arbetet med trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polis, näringsliv och civilsamhälle fortgår med 
oförminskad kraft. Ett led i detta arbete är att möta kommande lagstiftningskrav på kommunen. 
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.   
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på den 
motivation och kunskap som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. Med 
tillitsbaserat ledarskap i fokus ska vi utveckla vår verksamhet, ta vara på nya möjligheter och nya 
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att minska administration och onödigt krångel. 

 
1.2 Förväntad utveckling  
Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för industri, service och 
handel är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. Älmhults kommun arbetar för att flera 
viktiga projekt inom infrastrukturområdet ska genomföras. Flera av dessa är kopplade till framför allt 
järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa att kommunikationen till och från Älmhults kommun 
fungerar smidigt idag och i framtiden.  
Under de kommande åren kommer nya stadsdelar växa fram med bostäder, skolor och plats för 
rekreation, några exempel är områdena Furulund och Vena. Karaktären i Älmhults tätorts centrala 
delar kommer också att förändras på sikt genom förtätning. Vidare behöver hela kommunen fortsätta 
utvecklas.  
En ny översiktsplan är under framtagande och ska vara klar till september 2024. 
Samhällsbyggnadsavdelningen bjuder under 2023 in till workshops både internt och externt för att få 
ett brett underlag för planen. 
Stort fokus inom näringslivsområdet kommer att under 2023 ligga på kompetensförsörjning där 
uppstart av ny lärlingsutbildning är ett viktigt steg. En kompetensförsörjningsplan ska tas fram och 
kommer att innehålla flera viktiga aspekter som omvärldsanalys, nulägesbeskrivning och plan för hur 
vi säkerställer kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Utöver detta fortsätter arbetet med en rad 
aktiviteter för att lyfta service och näringslivsklimat.   
Ett omtag inom upphandlingsområdet kommer att göras 2023 och framåt. Ny upphandlingschef är på 
plats i februari 2023 och upphandlingsenhetens fokusområden framgent är att arbeta med utveckling 
och förnyelse inom upphandling.   
Arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocessen kommer att fortsätta med fokus på 
långsiktighet och förenkling. Under år 2023 kommer flera utbildningsinsatser inom ekonomiområdet 
genomföras för att öka kunskapen för chefer. Verktyg kommer också utvecklas för att chefer ska få 
bättre möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten.  
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Ett nytt kvalitetsledningssystem som omfattar alla verksamheter kommer att införas så att vi kan 
säkra våra processer och följa upp i olika dimensioner.   
Under 2023 införs ett nytt intranät för att förenkla och förbättra kommunikationen internt.  
Följdverkningarna av kriget i Ukraina och en avsevärt ökad kravställning inom områdena 
krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd medför att arbetet behöver intensifieras ytterligare 
framöver. Det gäller även för området brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mot bagrund 
av kommande lagstiftning under år 2023.  
 

2. Resultatmål – uppföljning 
Samtliga resultatmål för Kommunstyrelsen 2022 är kopplade till huvudprocessen Samhällsutveckling 
vars syfte är att ”skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och 
förvaltning av infrastruktur”.  
 
Den övergripande bilden nedan visar att ett av fem resultatmål bedöms uppfyllas. Fyra mål bedöms 
delvis uppfyllas. För att ge en bild av det arbete och de steg som nu gjorts för att nå resultatmålen 
beskrivs utfallet av de olika aktiviteterna i bilaga 1.   
 

 
 
 
 
 

  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Måluppfyllelse helår

Samhällsutvecklingsprocess                     

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

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

Målet bedöms 
uppfyllas

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN

Målet bedöms delvis 
uppfyllas

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

Målet bedöms delvis 
uppfyllas

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

Målet bedöms delvis 
uppfyllas

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN, ÖF, GN

Målet bedöms delvis 
uppfyllas
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3. Nämndens drift 
Nedan framgår nämndens driftbudget dels fördelat på intäkter, personalkostnader och övriga 
kostnader samt dels enligt den ansvarsstruktur (organisation) som nämnden beslutat om. 
 

3.1 Övergripande analys av utfall intäkter och kostnader 
           

 
 
Analys av årets budgetavvikelse  
Kommunstyrelsens resultat för helåret visar på en positiv budgetavvikelse om +2 922 tkr.          
Överskottet beror främst på ökade intäkter för detaljplaner som levereras med hög framdrift.  
Fortsätter man att jämföra perioden kan man utläsa att personalkostnaderna är högre i år, det är 
kopplat främst till att kommunstyrelsen inför 2022 tillförde medel för samhällsplanerare och 
systemutvecklare. De nya funktionerna kom på plats först i maj månad. Det i kombination med 
vakanser inom områdena näringsliv och upphandling, ger ett tillfälligt överskott av personalkostnader 
för året. Rekryteringen är klar och tjänsterna är tillsatta och personerna var på plats under januari-
februari 2023.   
 
Övriga kostnader är högre 2022 jämfört med 2021 vilket främst beror på ett tillskott av medel för 
kommunövergripande åtaganden som till exempel medborgarundersökning, medarbetarenkät samt 
kompetensutveckling av ledare och medarbetare. För att minska internt administrativt arbete har 2 
030 tkr omförts från övriga förvaltningar avseende interna tjänster som tidigare har interndebiterats. 
Vidare har kommunstyrelsen avsatt 600 tkr till att ta fram en ny översiktsplan. Helårsutfallet för 
övriga kostnader innefattar bland annat köp av extern hjälp i samband med vakanta tjänster. Vidare 
återfinns kostnader för exempelvis utredningar kopplat till detaljplaner inom samhällsbyggnads-
avdelningen.  
 
 
 

  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall Budget

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per 

augusti

Utfall

Intäkter 34 104 31 577 2 527 1 815 30 985

Personalkostnader -56 404 -60 179 3 775 2 613 -52 069

Övriga kostnader -45 032 -41 652 -3 380 -1 814 -38 437
Summa -67 332 -70 254 2 922 2 614 -59 522

Helår 2022
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3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos  

 

 
 
Analys av större förändringar mellan årets utfall och föregående års utfall  
Under 2020 – 2021 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den plan som 
utarbetats för en budget i balans (Dnr KS 2019/68). Det arbetet medförde också en översyn av avtal, 
arbetssätt med mera vilket resulterat i att kommunledningsförvaltningen 2022 har ett positivt resultat.  
 
Framtagande av detaljplaner och markfrågor i kombination med flera projekt som är viktiga för 
kommunens fortsatta tillväxt vilket påverkar samhällsbyggnadsavdelningen. Avdelningen har arbetat 
hårt med att hantera efterfrågan på detaljplaner som nu levereras med hög framdrift, vilket ge högre 
intäkter men som samtidigt ökar de övriga kostnaderna som innefattar utredningar kopplat till 
detaljplanerna. Avdelningen förstärktes med en samhällsplanerare som kommunstyrelsen tillförde 
medel till i budget 2022 som var på plats i maj månad och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och 
leverans inom flera områden. Samhällsbyggnadsavdelningen har ett överskott med +470 tkr.   
 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har under året haft hög belastning då efterfrågan inom 
området varit stor. Det i kombination med att avdelningen haft personalomsättning och vakanta 
tjänster gör att det funnits behov av extern hjälp, inom både utredningar och löpande arbetsuppgifter. 
Det finns behov av en översyn av ekonomin kopplat till upphandlingsenheten, vilket genomförs 
2023. Sammantaget har avdelningen ett underskott om -740 tkr.  
 
IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, ett av de 
viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av kommunens verksamheter. En 
kommunövergripande plan finns nu på plats och i samband med det arbetet sågs it-avgifterna över för 
en mer hållbar verksamhet. Under 2021 gjordes en översyn av internt ”köp och sälj”, vilket resulterat 
i att man avvecklade det momentet gentemot förvaltningar inför 2022. Avdelningen har ett 
underskott om -379 tkr.   
 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall Budget

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per 

augusti

Utfall

200 Kommunstyrelsen -3 395 -3 925 530 108 -3 636
201 Kommunledning -12 108 -13 534 1 426 1 232 -12 333
202 Ekonomi- o upphandlingsavdel. -14 660 -13 920 -740 -691 -13 221
203 HR-avdelning -13 417 -13 513 96 6 -11 993
204 Kommunikationsavdelning -6 266 -6 325 59 362 -5 290
205 IT- o digitaliseringsavdeln. -3 876 -3 497 -379 112 -1 683
206 Servicecenter -5 088 -6 548 1 460 1 233 -3 412
208 Samhällsbyggnadsavdelning -8 522 -8 992 470 252 -7 953
Summa nämndens nettokostnader -67 332 -70 254 2 922 2 614 -59 522

Helår 2022
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Kommunikationsavdelningen färdigställde under våren kommunens nya webbplats almhults.se. Nu 
planeras för ett nytt intranät för att förenkla och förbättra kommunikationen internt. Avdelningen 
fortsätter att se över arbetssätt och nya sätt att informera/marknadsföra kommunen. Avdelningen 
lämnar en prognos om ett mindre överskott med +59 tkr för helåret.   
 
HR avdelningen har flera större uppdrag kopplat till kompetensförsörjning och hållbart ledar-och 
medarbetarskap. Till i år förstärktes budgeten med medel för arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud och avtackning av pensionärer. I början av året hade avdelningen personalbyte inom 
systemförvaltning och löneområdet, vilket resulterade i kortare vakanser. Uppföljning av budgeten 
för avdelningen har sina utmaningar då ex ersättning för facklig tid är en del, vilket kan vara svårt att 
prognostisera. HR avdelningen har ett mindre överskott med +96 tkr.   
 
Servicecenter och näringslivsavdelningen slogs ihop till Service & Näringsliv inför 2022 för att på så 
sätt arbeta mer sammanhållet med servicefrågor samt för att frigöra resurser att arbeta mer fokuserat 
med näringslivsfrågor. Tjänsten som näringslivsutvecklare har varit vakant under 2022 men är nu 
tillsatt från och med 9 jan 2023. Servicecenter fortsätter arbeta aktivt gentemot förvaltningarna för att 
succesivt ta över fler arbetsuppgifter/områden för att på så sätt öka servicenivån i kommunen. 
Avdelningen lämnar ett överskott på +1 460 tkr, vilket framför allt kan härledas till vakant tjänst och 
sjukfrånvaro.  
 
Sammantaget har ett antal åtgärder för att effektivisera och förbättra administrationen utarbetats inom 
de olika avdelningarna. Kommunledningsförvaltningen lämnar ett överskott om +2 922 tkr. 
Överskottet kan härledes framför allt till vakanta tjänster och ökade intäkter.  
 
Analys av större förändringar mellan årets utfall och helårsprognos i delår per 
augusti månad   
Per augusti månad lämnades en prognos för helåret med +2 614 tkr. Faktiskt resultat blev +2 922 tkr. 
Skillnaden är totalt 308 tkr, som vilket framför allt beror på lägre kostnader för den politiska 
verksamheten och att tillsättningen av de vakanta tjänsterna skedde senare än första bedömningen.  
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4. Nämndens investeringar 
Investeringsredovisning 

 

 
 

Totala investeringsutfallet för år 2022 är 4 129 tkr.  
 
Det största enskilda investeringsprojektet är digitalisering med ett utfall på 1 757 tkr för året. 
Det är andra året med en gemensam digitaliseringsplan för kommunen som löper på. Under 2022 har 
det startats upp flera projekt för att göra det enklare för privatpersoner, men även för att effektivisera 
våra interna processer. Vi har startat projekten e-arkiv, moderna karttjänster, digitaliserad process vid 
rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Vi startar även upp arbetet med att införa ett system 
för verksamhetsplanering för hela kommunen för att få en bättre uppföljning av våra mål och vår 
ekonomi. Parallellt med dessa projekt arbetar IT-avdelningen med ett stort projekt som innefattar 
välfärdsteknik för socialförvaltningen.  
 
Under våren 2022 färdigställdes den nya webbplatsen almhult.se och hela utrymmet för investeringen 
är nyttjat. Investeringen för nytt intranät kommer aktiveras 2023. Under 2022 genomfördes en 
förstudie inför projektet för uppstart under 2023. Under året har det reinvesterats i möbler. Vidare har 
it-utrustning för nätverk och serverlagring bytts ut enligt plan.  
 
Budgetavvikelsen på 7 994 tkr beror framförallt på att inget strategiskt markförvärv har gjorts under 
2022 (budget 4.083 tkr) och digitaliseringsplanens pågående projekt som löper över flera år, 
budgetavvikelse 3 015 tkr. Ej förbrukade budgetmedel för dessa projekt föreslås överföras till nästa 
års budget.  
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5. Exploateringsredovisning          
 

 
 
 
I tabellen ovan framgår exploateringens utfall och prognos av de nu pågående projekten. I bilaga 
framgår de enskilda projekten. Markförsäljning pågår i Västra Bökhult etapp 2, bland annat har 
markanvisningstävling genomförts för Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 samt Teodoliten 1. Runt 
årsskiftet påbörjas markarbeten för kvarteret Hvita Korset som omfattar fyra tomter varav byggherre 
är klart för två av dem. Detaljprojektering har skett under året för markarbeten för Vena etapp 1 samt 
Furulund etapp 1 och 2. Såväl området Vena som Furulund innefattar stora nya ytor för 
verksamhetsmark.  
 
Slutprognosen för de angivna projekten 42 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror främst 
på att intäkterna för markförsäljning av området Furulund har ökat. Samtliga exploateringsprojekt 
fortlöper enligt plan.  
 
Markförhållandena i Älmhults kommun gör att nästa viktiga projekt inom ramen för mark och 
exploatering är att utreda och besluta hur masshanteringen ska tas om hand. Detta för att skapa en 
högre kostnadseffektivitet av verksamheten. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Exploateringsredovisning

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2022

Ack utfall 
tom            

2022-12
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
total budget/ 
slutprognos 

Exploateringsprojekt Inkomster 10 616 47 727 297 186 346 604 49 418
Utgifter -15 139 -133 507 -340 091 -347 593 -7 502

Summa -4 523 -85 780 -42 905 -989 41 916

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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6. Arbetsmiljö 
          

 
  
Fokusområde 2022 har varit den psykosociala arbetsmiljön där vi arbetar på bred front för att fånga 
upp faktorer som både kan förebygga ohälsa och främja hälsa. Den årliga uppföljningen av 
arbetsmiljön gjordes i början av 2022 genom en enkät. Denna besvarades avdelningsvis och gjordes 
gemensamt av medarbetare och skyddsombud. Syftet är att identifiera risker och områden inom 
arbetsmiljön som inte fungerar. På kommunledningsförvaltningen fanns inga allvarliga risker som 
behövde åtgärdas.  
En enkät för att ta temperaturen på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i 
kommunledningsförvaltningen genomfördes under året. Många inom medarbetare inom 
förvaltningen deltog i undersökning och det sammantagna indexet var mycket bra, 82 av 100. 
Områden med högst betyg var ledarskap (87) samt möjlighet till utveckling och hur vi tillvaratar 
kunskap (87). Varje avdelning har under året arbetat vidare med resultatet.  
Sjuktalen är fortsatt låga på förvaltningen (2,82%) vilket är kommunens lägsta sjukfrånvaro. Vidare 
är det ca 40 % av medarbetarna som nyttjat friskvårdsbidraget. 
HR avdelningen har under året genomfört utbildningar för chefer kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att öka kunskapsnivån och bibehålla fokus på ett hållbart arbetsliv. 
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Huvudprocess Nämnd Resultatmål Indikatorer Utfall indikatorer Aktivitet i verksamhetsplan Utfall aktiviteter Prognos måluppfyllelse
Samhällsutveckling Kommunstyrelsen Resultatmål 1

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

Nöjd Medborgarindex‐ Kultur (Kolada 
U09401)

Uppgifter saknas, utgått kolada Aktivitet 1: En ny upplevelsewebb ska 
lanseras under år 2022 och ska omfatta allt 
som kommunen erbjuder. Ökad 
kommunikation om platsen Älmhults 
kommun i sociala medier. Skapa ett nätverk 
för destinationsnäringen i Älmhults 
kommun.

Nya webben almhult.se är på plats med en 
väl utvecklad upplevelsesida där vi satsat 
extra på friluftsområdet. Ökad 
kommunikation för sociala medier. Nätverk 
för destinationsutveckling är på plats innan 
årets slut.

Nöjd Medborgarindex‐ Idrott‐ och 
motionsanläggningar (U09406)

Uppgifter saknas, utgått kolada Aktivitet 2: I detaljplanearbetet ska alltid 
behovet av mötesplatser beaktas. Ta fasta 
på principerna i Bo Tryggt 2030 i 
planprocessen, för att skapa trygga 
mötesplatser. Grönplan ska tas fram under 
2022.

Beaktning av behovet av mötesplatser tas 
alltid i detaljplanearbetet. Grönplanen är 
under framtagande, klar inom kort. 

Samhällsutveckling Kommunstyrelsen Resultatmål 2
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 
1% årligen. Befolkningsökningen sker i 
kommunens olika delar.

SCB befolkningsstatistik Befolkningssiffran 221231 är 18.092 
invånare, en ökning med 129 st som 
motsvarar 0,72 %.

Aktivitet 3: Tillskapa fler tomter för egna 
hem på attraktiva platser. Tillhandahålla 
attraktiv kvartersmark till externa 
byggherrar. Prioritera behovet av 
verksamhetsmark som kan leda till 
arbetstillfällen.

Har tillhandahållit tomter för egna hem i 
mycket högre grad än tidigare år. 
Kvartersmark till externa byggherrar har 
tillkommit i flera områden. Framtagande av 
ny verksamhetsmark har prioriterats i Vena 
och Furulundsområdet. 

Målet bedöms delvis uppfyllas

Samhällsutveckling Kommunstyrelsen Resultatmål 3
I Älmhults kommun är det enkelt och 
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill 
starta företag eller utveckla ditt företag.

Företagsklimat enl. Svenskt näringsliv 
ranking (Kolada U40402)

Plats 226 (försämring sedan föregående år) Aktivitet 4: Införa krångelombudsman som 
företagsservice vid upplevt krångel i 
kontakt med kommunen.

Funktionen krångelombud infördes i juni 
2022.

Företagsklimat enl ÖJ (insikt) ‐ Totalt, NKI 
(U07451)   

Uppgifter saknas, kommer 2023 Aktivitet 5: Utveckla fler och bättre digitala 
tjänster för företag, exempelvis fler 
interaktiva karttjänster.   

Funktionerna i våra karttjänster har 
förbättrats, bland annat avseende sökning 
av tillgänglig verksamhetsmark.

Antalet nystartade företag ska öka 
(nyföretagarcentrum)

Uppgifter saknas, kommer under hösten Uppgifter saknas, kommer under hösten

Samhällsutveckling Kommunstyrelsen Resultatmål 4
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och 
snabbt besked så att du kan börja bygga 
ditt hus inom 6 månader

Handläggningstid från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en‐ och 
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada 
U00811)

MBN Aktivitet 6: Digitalisering och publicering av 
detaljplaner. Fortsätta utveckla mer 
användarvänliga planeringsunderlag, ex 
digitaliserad översiktsplan med tillhörande 
underlagsmaterial.

Påbörjat arbete, arbete med utveckling av 
mycarta gjorts som ett led i att kunna ex 
digitalisera bygglov fullt ut. En digitaliserad 
översiktplan är planerad till 2024. 

Samhällsutveckling Kommunstyrelsen Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb och 
effektiv  service dygnets alla timmar

Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga (%) (Kolada U00413)

Uppgifter saknas, kommer under hösten Aktivitet 7: Under 2022 införa en 
chattfunktion för servicefrågor på 
Almhult.se.

En omvärldsbevakning har gjorts angående 
chattfunktion och resultaten från andra 
kommuner är blandade. Erfarenheter visar 
att hög effektivitet i ärendeflöde och väl 
utbyggd kunskapsbank krävs för att få god 
service i chatt. Fokus för 2022 är därför att 
få upp högre kvalitet i befintliga kanaler 
innan vi adderar chatt. Vi utvärderar 
löpande och planerar för ett senarelagt 
införande, eventuellt under 2023.

Andelen e‐tjänster ska öka (IT‐avd) Totalt antal e‐tjänster: 343 (ökning sedan 
föregående år)

Aktivitet 8: Fortsätta utveckla kommunens 
e‐tjänster för att förenkla vardagen för den 
som bor och verkar i Älmhults kommun, 
exempelvis digital bygglovsansökan.

Antalet e‐tjänster har ökat och utvecklats 
för en ökad användarvänlighet. 

Nöjd Medborgarindex (Kolada U00400) Uppgifter saknas, utgått kolada Uppgifter saknas, utgått ur Kolada.
Andel som får svar på e‐post inom två 
arbetsdagar enligt servicelöfte, (%)

Uppgifter saknas, kommer under hösten Uppgifter saknas, kommer under hösten

Kommunstyrelsens prognos måluppfyllelse 2022 ‐ Älmhults kommun

Målet bedöms delvis uppfyllas

Målet bedöms delvis uppfyllas

Målet bedöms delvis uppfyllas

Målet bedöms uppfyllas

Bilaga 1.
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Kommunstyrelsens Årsanalys 2022                 Bilaga 2) Investeringsprojekt 2022 

 

 

 

Investeringsprojekt anslag 2022 

 

 

 

Investeringsprojekt ram 2022 

 

INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

Projektnr Projektnamn Startår Slutår
Utfall 
2022

20001  Strategiska mark/fastigförvärv 2020 2023 0 4 083 4 083 3 417 7 500 7 500 0
20018 Utskrifter (f.d Kopiatorer) 2022 2023 366 600 234 2 866 3 100 3 100 0
20019 Digitalisering enl Digitaliseringspla 2021 2024 1 757 4 772 3 015 2 900 8 225 8 225 0
20024 Nytt Intranät 2022 2023 0 300 300 0 300 300 0
20025 Ny webb 2021 2022 468 468 0 468 468 468 0
20031 Nätverksutrustning 2022 2022 444 400 -44 444 444 444 0

Summa Investeringsanslag 3 036 10 623 7 587 10 096 20 037 20 037 0

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 
slutprognos 

PROJEKTET UNDER 2022 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Budget 
2022

Avvikelse 
budget 

2022

Ack utfall 
t.o.m.            

221231
Total 

budget

INVESTERINGSPROJEKT RAM 2022
Projektnummer Projektnamn Utfall 2022

20002 Inköp inventarier 304 300 -4
20014 Nätverksutrustning, utbyte 490 700 210
20027 Server lagring 299 500 201

0
Summa Investeringsram 1 093 1 500 407

Budget 2022

Avvikelse 
budget/ 

prognos 
2022
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Kommunstyrelsens Årsanalys 2022              Bilaga 3) Exploateringsprojekt 2022 

 

 

EXPLOATERINGSREDOVISNING, tkr

Projektnr Projektnamn
Inkomster 0 0 9 606 9 606 0
Utgifter -33 -3 715 -18 088 -12 000 6 088
Netto -33 -3 715 -8 482 -2 394 6 088
Inkomster 0 0 13 200 13 200 0
Utgifter -882 -1 128 -2 530 -10 000 7 470
Netto -882 -1 128 10 670 3 200 7 470
Inkomster 0 3 005 4 007 4 000 -7
Utgifter 0 -13 157 -16 200 -13 157 3 043
Netto 0 -10 152 -12 193 -9 157 3 036
Inkomster 0 23 220 30 960 23 220 -7 740
Utgifter -113 -36 629 -48 000 -38 600 9 400
Netto -113 -13 409 -17 040 -15 380 1 660
Inkomster 8 293 8 293 35 377 47 800 12 423
Utgifter -84 -31 184 -30 920 -37 000 -6 080
Netto 8 209 -22 891 4 457 10 800 6 343
Inkomster 0 8 310 23 936 8 310 -15 626
Utgifter 0 -27 461 -29 700 -31 000 -1 300
Netto 0 -19 151 -5 764 -22 690 -16 926
Inkomster 0 222 0 1 243 1 243
Utgifter -21 -21 0 0 0
Netto -21 201 0 1 243 1 243
Inkomster 584 584 1 339 4 525 3 186
Utgifter -22 -2 121 -2 564 -2 200 364
Netto 561 -1 537 -1 225 2 325 3 550
Inkomster 0 487 22 784 15 000 -7 784
Utgifter -4 827 -5 551 -37 376 -36 100 1 276
Netto -4 827 -5 064 -14 592 -21 100 -6 508
Inkomster 49 226 12 247 11 700 -547
Utgifter -1 609 -2 271 -11 677 -18 500 -6 823
Netto -1 560 -2 045 570 -6 800 -7 370
Inkomster 15 1 705 0 3 000 3 000
Utgifter -6 647 -8 093 -5 000 -9 000 -4 000
Netto -6 632 -6 388 -5 000 -6 000 -1 000
Inkomster 1 676 1 676 138 730 200 000 61 270
Utgifter -218 -1 293 -133 036 -133 036 0
Netto 1 457 382 5 694 66 964 61 270
Inkomster 0 0 5 000 5 000 0
Utgifter -670 -872 -5 000 -7 000 -2 000
Netto -670 -872 0 -2 000 -2 000
Inkomster 0 0
Utgifter -12 -12
Netto -12 -12

INKOMSTER 10 616 47 727 297 186 346 604 49 418
UTGIFTER -15 139 -133 507 -340 091 -347 593 -7 502

NETTO -4 523 -85 780 -42 905 -989 41 916

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 
slutprognos Utfall 2022

Ack utfall 
tom            

2022
Total 

budget

10344 Gunnar Gröpe 

10345 Hagahem 1 

10550
Gata söder 
Haganäsleden (mack)

11501 V Bökhult etapp 1

1007 Bökhult/Hökhult etapp 2

11503 Paradiset 3 och skola

15720 Kattesjön, Diö

1004 Kattesjön etapp 2

1001
Vena handelsområde 
etapp 1

1005 Hvita korset 7 m.fl.

1006
Övriga (gamla) MEX-
projekt

1008 Furulund

1101
Blåsippan 
exploateringsavtal

1102
Solviken 
exploateringsavtal
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   
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§ 26 Årsanalys för kommunfullmäktige 2022 
Ärendenummer KS 2023/61 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Per Elmgren   
per.elmgren@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om årsanalys för 
kommunfullmäktige 2022  
Ärendenummer KS 2023/61 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till netto +147 tusen kronor vilket 
förklaras av något högre personalkostnader respektive lägre övriga kostnader 
jämfört med budget. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-19 

• Årsanalys 2022 kommunfullmäktige daterad 2023-02-19 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Årsanalys för 

kommunfullmäktige daterad 2023-02-19. 
 
 
 
Per Elmgren Susann Pettersson 
Controllerchef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  
Kommunfullmäktige har genomfört elva sammanträden under 2022. I år har flera olika nämnder 
presenterat och informerat om sin verksamhet, bland annat socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden. För övrigt har HR avdelningen presenterat sin verksamhet 
med fokus på kompetensförsörjning och kommunens medarbetare. Vidare presenterade servicecenter 
resultatet av årets servicemätning där Älmhults kommun blev rankad topp 4 av Sveriges kommuner. 
Polisen tillsammans med kommunens kris- och beredskapsstrateg var under våren inbjuden till 
fullmäktige att prata om trygghet i Älmhults kommun. 
Under hösten genomfördes val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige där 
kansliavdelningen arbetade intensivt med alla förberedelser från årets början fram till valet i 
september.  
 
1.2 Förväntad utveckling  
Vi går nu in i en ny mandatperiod med både nya och gamla förtroendevalda som behöver komma in i 
sina roller. Partiernas årliga utbildningspotter disponeras under hela mandatperioden och kostnaderna 
kan därför variera mellan åren.  
 
Ny mandatperiod innebär också omstart för utvecklingen av kommunfullmäktiges arbete för att vara 
ett relevant och intressant forum för demokratiska samtal, debatt och viktiga beslut. Allt för att nå 
vårt gemensamma mål om bästa möjliga utveckling för Älmhults kommun och dess medborgare. 
 
2. Nämndens drift 

 
 

2.1 Övergripande analys av utfall intäkter och kostnader 
 

 
 

 
Analys av årets budgetavvikelse  
Avvikelsen mellan budget 2022 och bokslut 2022 uppgår till netto +147 tkr vilket förklaras av något högre 
personalkostnader respektive lägre övriga kostnader jämfört med budget.  Det relativt låga utfallet beror på ett 
överskott om cirka 160 tusen kronor gällande mandatperiodens utbildningsstöd.  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall Budget

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
per 

augusti

Utfall

Intäkter 0 0 0 0 0

Personalkostnader -551 -487 -64 -108 -592

Övriga kostnader -1 227 -1 438 211 0 -1 428
Summa -1 778 -1 925 147 -108 -2 020

Helår 2022
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Analys av större förändringar mellan årets utfall föregående års utfall  
Utfallet är lägre jämfört med 2021 och som i huvudsak förklaras av ej utnyttjade medel för utbildningsstöd. 
Outnyttjade medel för utbildningsstöd har förts över år efter år under mandatperioden 2018-2022 och detta 
sista år, 2022,  löses det ackumulerade överskottet upp. Nya medel avsätts för nästa mandatperiod. 
 
Analys av större förändringar mellan årets utfall och helårsprognos i delår augusti 
Budgetavvikelsen mellan utfall och prognos i delåret uppgår sammanlagt till 255 tkr och beror i huvudsak på 
att överskottet gällande utbildningsstöd inte fångades i prognosen per sista augusti. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Antagande av taxa för laddstolpar 
Ärendenummer KS 2023/47 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 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) 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-14  1(1) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av taxa för 
laddstolpar   
Ärendenummer KS 2023/47 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna.  
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 52, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-14 

• Tekniska nämndens beslut 2023-01-23, § 52 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 

• Brev från konkurrensverkets generaldirektör om att kommunerna är skyldiga 
att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur daterad 
2023-01-31 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 

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

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Taxa för laddstolpar 
Ärendenummer TN 2022/199 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska förvaltningen uppdras utreda form för prissättning av taxan till 

nämndens sammanträde i april. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras undersöka tidsbegränsning av laddplatser till 

nästkommande nämndsammanträde. 
3. Tekniska förvaltningen uppdras utvärdera laddstolparnas användande efter 

taxans införande till nämndssammanträdet i september. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
4. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
5. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta ut en avgift för 
laddning vid de publika kommunala laddstolparna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19  
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utreda form för 
prissättning av taxan till nämndens sammanträde i april. 
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 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tomas Simonsson (M) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras undersöka 
tidsbegränsning av laddplatser till nästkommande nämndsammanträde. 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utvärdera 
laddstolparnas användande efter taxans införande till nämndssammanträdet i 
september. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Tomas 
Simonssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-19  1(2) 

 

 

Teknisk förvaltningen  
Elinor Johansson   
elinor.johansson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om avgift för publika kommunala 
laddstolpar  
Ärendenummer TN 2022/199 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att ta ut en avgift för laddning vid de publika kommunala 
laddstolparna. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19 
 
Ärendeberedning 
Älmhults kommun har tre publika kommunala laddstolpar som allmänheten kan 
nyttja för att ladda laddbara fordon. Tekniska nämnden planerar att ytterligare 
två laddstolpar ska bli publika. Stolparna är utspridda på två olika platser i 
Älmhults tätort. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. E.ON vann upphandlingen för betallösning och kommer installera 
betallösningen i kommunens befintliga laddstolpar under våren 2023. 
Merparten av dagens elbilsanvändare laddar elbilen hemma eller vid 
arbetsplatsen. Den publika laddningen sker oftast vid långresor eller vid besök 
till annan ort eller plats. För att utvecklingen ska ta fart spelar dock utbyggnaden 
av laddinfrastruktur roll då den bidrar till ökad tillit till systemet, vilket kan ha 
en katalyserande effekt för att såväl privatpersoner som företag ska våga satsa på 
elfordon. 
Enligt Energimyndigheten är det tillåtet för en kommun att tillhandahålla 
laddstolpar och ta betalt för användandet av sådana1. 
För att behandla medborgarna lika behöver kommunen ta ut en avgift för 
laddning vid publika kommunala laddstolpar eftersom kommunen annars skulle 
kunna subventionera bränslekostnaderna för ägare till laddbara fordon men inte 
andra fordonsägare. 

 
1 Energimyndighetens publikation ER 2021:24 

172



 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-19  2(2) 

 

 

Avgiftsstorleken om 6,00 kronor per kilowattimme föreslås baserat på 
avgiftsstorlekar i närområdet. Intäkterna från avgiften är sannolikt lägre än 
självkostnaden för tekniska nämnden.  
Hur mycket intäkter denna avgift kommer ge tekniska nämnden går inte att svara 
på i dagsläget då det avgörs av hur nyttjandet av laddstolparna ser ut efter att 
avgiften tas ut. 
 
Teknisk förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
2. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowatttimme. 
 
 
 
Elinor Johansson Anders Nyberg 
Utredningsingenjör Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Läsrättigheter för kommunstyrelsens 
handlingar i Netpublicator 
Ärendenummer KS 2023/65 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Följande ska ha läsrättigheter att se nämndens kallelse med tillhörande 

handlingar, med undantag av sekretess, som publiceras i Netpublicator: 
 

• Samtliga förtroendevalda politiker i Älmhults kommun som har sitt 
uppdrag via ett politiskt parti. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utökade läsrättigheter i Netpublicator till kommunstyrelsens sammanträdes-
handlingar efterfrågas. Om någon annan än kommunstyrelsen har behörighet att 
se sammanträdeshandlingar i Netpublicator, innebär detta att handlingarna blir 
allmänna i samma stund som de publiceras i Netpublicator. Det vill säga, 
samtliga handlingar kan begäras ut och hamnar på postlistan innan 
kommunstyrelsen hanterat ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2023-02-16 
 

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

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-16  1(1) 

 

 

Förtroendevald  
Eva-Marie Ballovarre   
eva-marie.ballovarre@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ordförandeskrivelse om läsrättigheter för 
kommunstyrelsens handlingar i Netpublicator  
Ärendenummer KS 2023/65 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utökade läsrättigheter i Netpublicator till kommunstyrelsens sammanträdes-
handlingar efterfrågas. Om någon annan än kommunstyrelsen har behörighet att 
se sammanträdeshandlingar i Netpublicator, innebär detta att handlingarna blir 
allmänna i samma stund som de publiceras i Netpublicator. Det vill säga, 
samtliga handlingar kan begäras ut och hamnar på postlistan innan 
kommunstyrelsen hanterat ärendet. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2023-02-16 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
1. Följande ska ha läsrättigheter att se nämndens kallelse med tillhörande 

handlingar, med undantag av sekretess, som publiceras i Netpublicator: 
 

• Samtliga förtroendevalda politiker i Älmhults kommun som har sitt 
uppdrag via ett politiskt parti. 

 
 
Eva-Marie Ballovarre  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärendenummer KS 2023/66 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till delegeringsordning samt arbetsordning 

för kommunstyrelsen daterad 2023-02-22 med följande ändringar och 
tillägg: 

a) I punkt 3.22 ändra att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som prövar 
kommunchefens bisyssla, inte kommunstyrelsens ordförande. 

b) Ny punkt 3.25 Beslut om lönesättning som överstiger högsta lönen inom 
yrkesområdet. Delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Då kommunstyrelsens personalutskott inte längre finns kvar behöver 
Kommunstyrelsens delegeringsordning samt arbetsordning revideras. 
Begreppet personalutskott har tagits bort från hela delegeringsordningen och 
ersatts av arbetsutskott där det behövts. 
Även andra revideringar kommer göras i delegeringsordningen. Det som lagts 
till markeras med grönt och det som tas bort markeras med gult. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-22 

• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2023-02-22 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar om följande ändring i delegeringsordningen: 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

1. I punkt 3.22 ändra att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som prövar 
kommunchefens bisyssla, inte kommunstyrelsens ordförande. 

Eva Ballovarre (S) yrkar om följande tillägg i delegeringsordningen: 
2. Ny punkt 3.25 Beslut om lönesättning som överstiger högsta lönen inom 

yrkesområdet. Delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) två yrkanden och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-22  1(1) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering delegeringsordning 
samt arbetsordning för kommunstyrelsen  
Ärendenummer KS 2023/66 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då kommunstyrelsens personalutskott inte längre finns kvar behöver 
Kommunstyrelsens delegeringsordning samt arbetsordning revideras. 
Begreppet personalutskott har tagits bort från hela delegeringsordningen och 
ersatts av arbetsutskott där det behövts. 
Även andra revideringar kommer göras i delegeringsordningen. Det som lagts 
till markeras med grönt och det som tas bort markeras med gult. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-22 

• Förslag till delegeringsordning samt arbetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2023-02-22 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till delegeringsordning samt arbetsordning 

för kommunstyrelsen daterad 2023-02-22. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Om dokumentet 
Detta dokument innehåller både arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och 
kommunstyrelsens delegeringsordning. Medan arbetsordningen fastställer 
utskottets uppgifter och arbetsformer beskriver delegeringsordningen 
huvudsakligen vilken beslutsrätt som styrelsen överlåter till anställda, utskott, 
enskilda förtroendevalda med flera. Av praktiska skäl har bestämmelserna 
samlats i samma dokument, då de alla handlar om kommunstyrelsens generella 
uppgiftsfördelning. Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, 
men innehåller även delegering av vissa andra uppgifter – exempelvis 
undertecknande av handlingar. 
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Förkortningar 
 
 

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
FL Förvaltningslagen (2017:900) 
GDPR General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen) 
KL Kommunallagen (2017:725) 
JB Jordabalk (1970:994) 
LEH Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 
LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 
LUF Lag om upphandling inom försörjningssektorn (2016:1146) 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PBL Plan och bygglagen (2010:900) 
PBB Prisbasbelopp 
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1. Arbetsordning för utskotten 
Kommunstyrelsens reglemente fastställer bland annat att styrelsen ska ha ett 
arbetsutskott. Reglementet innehåller även andra bestämmelser om utskottet. 
Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet. 
Utskottets beslutsrätt regleras i delegeringsordningen. 

 

1.1 Utskottens uppgifter 
1.1.1 Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegering 
överlämnas till detsamma. 
Arbetsutskottet ansvarar för beredning av kommunstyrelsens förslag till 
kommunövergripande budget. För arbetet med budgetberedning utfärdas 
särskilda instruktioner. 
Arbetsutskottet bereder även i övrigt de ärenden som ska avgöras av 
kommunstyrelsen i dess helhet, om beredning behövs. 
Arbetsutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom alla 
områden inom kommunstyrelsens kompetens. 
Arbetsutskottet ska följa utvecklingen inom det personalpolitiska området, inom 
Älmhults kommun och generellt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: 

• arbetsmiljö 

• ledarskap 

• lönebildningsfrågor och lönepolitik 

• kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
• annan personalutveckling 
Arbetsutskottet ska vid behov initiera politisk behandling av ärenden inom ovan 
nämnda områden. 

1.2 Utskottets arbetsformer 
Det som är föreskrivet i kommunstyrelsens reglemente om: 

• tidpunkt för sammanträden, 

• kallelse, 

• sammanträde på distans, 

• ersättare för ordförande och vice ordförande1, 

• förhinder, 

• ersättares tjänstgöring, 

• jäv, avbruten tjänstgöring, 

• deltagande i beslut, 

• överläggning, 
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• förslag, 

• omröstning, 

• reservation, 

• justering och anslag, 
ska på motsvarande sätt tillämpas på utskottet. I övrigt gäller arbetsformer enligt 
nedan. 

 

1.2.1 Ordförande och presidium 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet. Styrelsens 
2:e vice ordförande är tillika vice ordförande i arbetsutskottet. 
Utskottets ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.  

Ordföranden i utskottet ska: 

• leda utskottets arbete och sammanträden, 

• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler, 

• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas 
beredning, 

• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 
utbildning inom utskottets beredningsområden, 

• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen, 
 
 
 

1 Se dock förtydligande om ålderspresident. 
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2. Delegeringsordning 
En delegeringsordning är en förteckning över de ärendegrupper där 
kommunstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt. De beslut som fattas på 
delegation sker på kommunstyrelsens vägnar och det är kommunstyrelsen som 
är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation. 
En nämnd får enligt kommunallagen2 delegera åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande. Beslut i ärenden som 
delegerats till ordföranden i kommunstyrelsen handläggs vid förhinder för denne 
av vice ordförande. 
Där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens 
ansvarsområde. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman 
kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. 
Kommunfullmäktige har fastställt policy för delegering3. Bestämmelserna i 
kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delegeringsordnings 
övergripande struktur. 
Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras och 
administreras. 
Kommunstyrelsen kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla 
delegeringsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande 
föregripa ett delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet 
och fatta beslut. 
Delegat ska överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om 
ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. 

 

2.1 Begränsning av delegering 
En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet och i 
detta fall kan delegation aldrig omfatta något utanför nämndens verksamhet. 
Enligt kommunallagen4 får beslutsrätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

• Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut i styrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige 
har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
 
 
 

2 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. 
3 Policy för delegering, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199. 
4 6 kap. 38 § KL. 
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2.2 Vidaredelegering 
Vidaredelegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen är enligt denna 
delegeringsordning inte tillåten. 

 

2.3 Skillnaden mellan delegering och verkställighet 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär 
ren verkställighet. Kännetecknande för beslut är att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar inför beslutsalternativ. En enskild kan ha 
ett intresse av att överklaga beslutet till högre instans. 
Ren verkställighet rör sig om åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att 
verksamheten ska kunna bedrivas. Vid verkställighet saknas utrymme för 
självständiga bedömningar och innebär endast tillämpning eller genomförande 
av tidigare fattade beslut. De besluten styrs av redan fastställda regler, riktlinjer, 
direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som normalt 
finns inom tjänstepersonens område. Detta kan exempelvis vara vid 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller vid inköp till den egna 
verksamheten inom beslutad budget (under förutsättning att upphandling enligt 
LOU inte måste ske). Som verkställande åtgärder räknas även beslut som rör 
myndighetens rent interna förhållanden, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, 
lönesättning, och övrig personaladministration. 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegeringsordningen, då sådana beslut 
fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande 
verksamheten. Verkställighet behöver inte anmälas till kommunstyrelsen. 

 

2.4 Jäv 
Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där hen är 
jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till annan delegat, 
överordnad delegat eller kommunstyrelsen. 

 

2.5 Anmälan av delegeringsbeslut 
Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till 
kommunstyrelsen snarast. Kommunstyrelsen har inte rätt, att i samband med 
anmälan, göra ändringar i besluten. 

 

2.6 Dokumentering av delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår: 

• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll, 

• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd, 

• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör 
återsökning, 
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• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 
aktuell punkt i delegeringsordningen eller särskilt delegeringsbeslut, 

• vem som har fattat beslut med stöd av delegering, 

• datum för beslut. 
Ovanstående gäller endast då det inte finns någon annan handling, exempelvis 
ett avtal, där beslut går att utläsa. 
För att underlätta anmälan och återsökning bör delegeringsbeslut registreras i 
ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive 
system. 

 

2.7 Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med 
kontrasignering av sekreteraren. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.5 

För utskottens skrivelser, avtal och andra handlingar undertecknar respektive 
ordförande. 

 

2.8 Överklagande av delegeringsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, men 
först efter att de anmälts till delegerande nämnd. Av rättssäkerhetsskäl är det 
därför viktigt att besluten anmäls till nämnden så snart det är möjligt, det vill 
säga normalt vid närmast följande ordinarie nämndsammanträde. 
Tiden för överklagande av delegeringsbeslut (genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering av 
protokollet, från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes, gjorts 
på kommunens anslagstavla. 
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, till exempel beslut om 
bygglov eller ekonomiskt bistånd räknas dock klagotiden från den tidpunkt som 
den sökande/klagande tagit del av beslutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Detta regleras i kommunstyrelsens reglemente § 24, antagen av kommunfullmäktige 2020-02- 
24, § 22. 
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3. Delegerade ärendetyper 
1. Allmänna ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
1.1 Besluta i ärenden av så brådskande karaktär 

att nämndens beslut inte kan inväntas. 
Ordförande 6 kap 39 § KL Vid frånvaro eller förfall för kommunstyrelsens ordförande 

övergår den delegerade beslutanderätten till kommunstyrelsens 
förste vice ordförande. 

Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

1.2 Beslut att inte lämna ut en allmän handling, 
att inte lämna ut en uppgift ur en handling 
samt att lämna ut en allmän handling med 
förbehåll. 

Avdelningschef  
Upphandlingschef 
Kanslichef 
Kommunjurist 

6 kap 3 § OSL 
 
Rutin ”Hantering av allmänna 
handlingar” 

Formellt beslut behöver endast fattas vid vägran eller utlämnande 
med förbehåll. Hänvisning till lämpligt lagrum ska alltid anges. 

1.3 Pröva att överklagande skett i rätt tid samt 
avvisa klagoskrift som har kommit in för sent 
till beslutsmyndigheten. 

Avdelningschef  
Upphandlingschef 
Kanslichef 
Kommunjurist 

Flera lagrum, bland annat: 

45 § FL 

Gäller överklagande enligt förvaltningslagen. 

1.4 Överklaga beslut från domstol eller annan 
myndighet. 

Ordföranden   

1.5 Ge fullmakt åt ombud att föra kommunens 
talan inför domstol, andra myndigheter och 
rättsinstanser. 

Ordförande 
Förvaltningschef 

6 kap 15 § KL  

1.6 Ge fullmakt åt ombud att lämna yttrande i 
mål där någon begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges eller 
kommunstyrelsens beslut. 

Ordförande 
Förvaltningschef 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
1.7 Ta emot delgivning på kommunstyrelsens 

vägnar. 
Avdelningschef  
Kanslichef 
Kommunjurist 

 Kommunstyrelsens reglemente6 anger att delgivning med 
styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen beslutar 

1.8 Yttranden i överklagningsärenden där 
ursprungsbeslut fattats av delegat. 

Ursprungsdelegat   

1.9 Beslut om godkännande av yttrande vid 
remisser för 
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut 
att avstå från avlämnande av yttrande i dessa 
fall. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

1.10 Beslut om godkännande av yttrande vid 
remisser av mindre vikt för 
Kommunstyrelsens verksamhet samt beslut 
att avstå från avlämnande av 
yttrande i dessa fall. 

Förvaltningschef   

1.11 Yttrande och remissvar angående 

- auktorisation av bilskrotare 
- tidtabellsförslag angående tåg- och 

bussförbindelser 
- brukande av övervakningskamera 
- ärenden om folkbokföring 

Förvaltningschef   

1.12 Omprövning/rättelse av delegeringsbeslut. Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

36–39 §§ FL Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 § 
FL). 

1.13 Rättelse av skrivfel.7 Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

36 § FL Gäller beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär (2 § 
FL). 

 
 

6 § 23 i kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 22. 
7 Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att 
till exempel sekreteraren ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
1.14 Överklaga beslut från domstol eller annan 

myndighet. 
Ordförande   TA BORT, FINNS I 1.4 

1.15 Göra framställningar och utfärda skrivelser i 
nämndens namn. 

Ordförande  Inskränks av 6 kap. 38 § p. 2 KL. 

1.16 Besluta om att skicka ärenden på remiss till 
nämnder, andra myndigheter med flera 
intressenter. 

Ordförande   

1.17 Organisationsförändring inom förvaltning. Förvaltningschef  Större organisations-förändringar inom förvaltning bör 
godkännas av respektive nämnd. 

1.18 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen och logotyp. 

Kommunchef  Rutin finns. 

1.19 Flaggning. Kommunchef  Rutin finns. 

1.20 Godkänna deltagande i kurser och 
konferenser på nämndens bekostnad, samt 
kostnader i samband med detta: 

a) förtroendevalda 

b) ordförande 

 
 

a) Ordförande 

b) Vice ordförande 

 Generella regler om ersättningar till förtroendevalda regleras i 
särskilt reglemente. 

1.21 Besluta om (och godkänna kostnader för) 
uppvaktningar. 

Ordförande 
Förvaltningschef 

 Utöver vad som finns fastställt i kommunens styrdokument. 

1.22 Ge uppdrag och instruktioner till förvaltning 
och nämnder, i den utsträckning reglementet 
medger detta. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 Inom respektive ansvarsområde. 

1.23 Tolkning av bestämmelser om ersättning för 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

1.24 Utse de tre kommunala tjänstepersoner som 
ska utgöra whistleblowerfunktionens interna 
utredningsfunktion 

Kommunchef   

1.25 Försäljning av lösöre till ett värde upp till 
100 000 kronor. 

Förvaltningschef  Vid försäljning av lösöre måste avstämning göras med 
ekonomiavdelningen. 
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2. Ekonomiska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
2.1 Utse firmatecknare och beslutsattestanter 

med ersättare. 
Ordförande 
Förvaltningschef 

 Ordföranden beslutar om attesträtt för förvaltningschef. 

2.2 Placering av kommunens likvida medel. Ekonomichef Finanspolicy Finanspolicyn ska följas. 

2.3 Uppta, konvertera, förlänga och lösa in lån 
inom av kommunfullmäktige beslutad 
låneram.  

Ekonomichef Finanspolicy Finanspolicyn ska följas. 

2.4 På kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, 
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal på belopp upp till 2 pbb. 

Ekonomichef   

2.5 På kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, 
avskriva fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal på belopp av 2–15 pbb. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

2.6 Utdelning ur stiftelser, placering av 
stiftelsemedel samt uttag av avgift för 
förvaltade stiftelser. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

2.7 Handräckning vid domstolar och 
myndigheter. 

Ekonomichef  
Kommunjurist 

  

2.8 Målsägandetalan i brottmål, avseende stöld 
av eller skadegörelse på kommunens 
egendom. 

Ekonomichef 
Kommunjurist 

  

2.9 Godkänna överenskommelse om reglering av 
skador då ersättningen inte överstiger ett pbb. 

Förvaltningschef   
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Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
2.10 Utsträckning, nedsättning, dödning, 

sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev liksom andra 
därmed jämförliga åtgärder. 

Ekonomichef   

2.11 Ta emot och kvittera värdeförsändelser för 
kommunstyrelsens räkning. 

Ordförande 
Ekonomichef 

  

2.12 Underteckna lånehandlingar avseende 
kommunens upplåning och 
borgensförbindelser avseende de kommunala 
bolagens upplåning, utifrån av 
kommunstyrelsen eller fullmäktige fattade 
beslut. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

eller, vid förfall för denne: 

1:e vice ordförande 

eller 

2:e vice ordförande 

 Vid behov av kontrasignering görs detta enligt följande ordning: 

Ekonomichef 

eller, vid förfall för denne: 

Kommunchef 
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3. HR-ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
3.1 Inrättande av ny tjänst inom budgetram. Förvaltningschef   

3.2 Fördela8 arbetsuppgifter avseende 
arbetsmiljö och brandskydd till 

a) Förvaltningschef 

b) Annan chef 

 
 

a) Ordförande 

b) Närmast överordnad chef 

AFS 2001:1, 6 §9  

3.3 Besluta om anställning av: 

a) Förvaltningschef eller motsvarande10 

b) Annan chef 

c) Övrig personal 

 
a) Kommunchef 

b) Närmast överordnad chef 

c) Närmast 
överordnad chef 

 Anställning av kommunchef beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslut om anställning av förvaltnings-chef ska föregås av samråd 
med kommun-styrelsens ordförande och presidiet i berörd(a) 
nämnd(er). 

3.4 Förordna ersättare för kommunchefen under 
en tid av högst 6 månader. 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

3.5 Förordna ersättare för kommunchefen i 
samband med kortare frånvaro upp till 1 
månad. 

Kommunchef  Exempelvis vid semester. 

3.6 Förordna ersättare för förvaltningschef under 
en tid av högst 6 månader. 

Kommunchef  Beslutas i samråd med berörd(a) nämnd-ordförande. 

3.7 Förordna ersättare för förvaltningschef i 
samband med kortare frånvaro upp till 1 
månad. 

Förvaltningschef  Exempelvis vid semester. 

 
8 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa skäl redovisas som delegeringsbeslut. 
9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
10 Härmed avses verksamhetschef/avdelningschef 
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3.8 Med bindande verkan för kommunen genom 
kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

HR-chef 23–31 a § MBL Beslut enligt denna punkt rapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott personalutskott. 

3.9 Förhandla å kommunens vägnar enligt 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ MBL inom andra 
nämnders verksamhetsområden. 

HR-chef   

3.10 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning 
av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

HR-chef   

3.11 Företräda Arbetsgivaren vid arbetsrättsliga 
tvister samt övriga förhandlingar enligt 10§ 
MBL. 

HR-chef   

3.12 Samråd och förhandlingar på 
kommunstyrelsens vägnar vad gäller 11–14 
och 38 §§ MBL. 

Avdelningschef 
Kanslichef 

  

3.13 Besluta om förmåner för facklig 
förtroendevald avseende fackligt arbete och 
facklig utbildning. 

HR-chef   

3.14 Besluta om entledigande med ålderspension. HR-chef   

3.15 Besluta om avslut med förmåner utöver lag 
eller avtal. 

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

3.16 Besluta om disciplinpåföljd, uppsägning, 
avsked. 

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef. 

3.17 Beslut om att avsluta anställning genom 
särskild överenskommelse. 

HR chef  Samråd förvaltningschef. 

3.18 Beslut om avstängning med eller utan 
löneförmån. 

Förvaltningschef  Samråd HR-chef. 
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3.19 Besluta om omplacering från en förvaltning 
till en annan när förvaltningarna inte kommer 
överens. 

HR-chef   

3.20 Besluta om förmåner vid tjänstledighet som 
inte är lag- eller avtalsreglerad. 

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

Kommunchefen fattar beslut som rör annan förvaltnings-chef. 

3.21 Besluta om förmåner vid fritidsstudier. Förvaltningschef  Riktlinjer finns. 

3.22 Pröva bisyssla för 

a) Kommunchef 
b) Förvaltningschef 
c) Övrig personal 

 
a) Kommun-styrelsens 

ordförande 
b) Kommunchef 
c) Förvaltningschef 

 Riktlinje för bisyssla finns. 

3.23 Rätt att ge medarbetare möjlighet att sluta sin 
anställning med ålderspension med viss 
ekonomisk utfyllnad. 

HR-chef  Samråd berörd chef. 

Även kallad 80-80-100. 

3.24 Beslut om särskilda lönesatsningar Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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4. Upphandlingsärenden11 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
4.1 Kommunövergripande och samordnade 

upphandlingar med tillhörande beslut: 

- Fastställa förfrågningsunderlag 
- Fatta tilldelningsbeslut 
- Underteckna avtal enligt 

tilldelningsbeslut 
- Avbryta upphandling 
- Ändring och tillägg till avtal 
- Utkrävande av vite enligt avtal 
- Uppsägning eller hävning av avtal 

Upphandlingschef LOU, LUF samt övrig 
upphandlingslagstiftning 

 
Inköps- och Upphandlingspolicy 
för Älmhults kommunkoncern 

 
Riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 
Övriga relevanta styrdokument 

Kommunövergripande upphandlingar avser upphandlingar där 
flera nämnder är delaktiga. 

Samordnade upphandlingar avser upphandlingar som sker 
tillsammans med andra kommuner, myndigheter eller 
upphandlingsorganisationer. 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 38 § p.1 KL. 

4.2 Upphandling inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde med tillhörande beslut: 

- Fastställa förfrågningsunderlag 
- Fatta tilldelningsbeslut 
- Underteckna avtal enligt 

tilldelningsbeslut 
- Avbryta upphandling 
- Ändring och tillägg till avtal 
- Utkrävande av vite enligt avtal 
- Uppsägning eller hävning av avtal 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef 

LOU, LUF samt övrig 
upphandlingslagstiftning 

 
Inköps- och Upphandlingspolicy 
för Älmhults kommunkoncern 

 
Riktlinjer för inköp och 
upphandling 

 
Övriga relevanta styrdokument 

Beslutsrätten gäller inom sitt budgetansvar och ansvarsområde. 

För upphandlingar som avser flera avdelningar under 
kommunstyrelsen utgör delegaten den avdelningschef vars 
verksamhet står för den största kostnaden. 

I samråd med upphandlingsenheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Avrop/inköp från ramavtal utgör ren verkställighet. 
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5. Samhällsbyggnadsärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum Notering 
5.1 Teckna planavtal. Samhällsbyggnadschef   

5.2 Teckna markanvisningsavtal. Samhällsbyggnadschef  Kommunstyrelsen informeras. 

5.3 Kriterier för markanvisningstävling. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

5.4 Yttrande över planer och program från andra 
kommuner. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

5.5 Startbeslut för genomförandet av detaljplaner 
med standardförfarande. 

Samhällsbyggnadschef  Kommunstyrelsen informeras. 

5.6 Besluta om samrådsutskick för detaljplaner 
med standardförfarande. 

Stadsarkitekt 5 kap 11 § PBL Kommunstyrelsen informeras. 

5.7 Besluta om granskningsutskick för 
detaljplaner med standardförfarande. 

Stadsarkitekt 5 kap 18 § PBL Kommunstyrelsen informeras. 

5.8 Köp av fastighet eller fastighetsdel där värdet 
i varje enskilt fall är: 

a) högst 70 ppb. 

b) därutöver upp till 140 pbb 

c) över 140 ppb 

 
 

a) Samhällsbyggnadschef 

b) Kommunchef 

c) Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JB, FBL, PBL, m.m. Avser mark som är utpekad inom översiktsplan för framtida 
bostads- och/eller verksamhetsområden. 

5.9 Försäljning, byte, av fastighet eller 
fastighetsdel, där värdet i varje enskilt fall är: 

a) högst 50 pbb. 

b) därutöver upp till 150 pbb 

 
 

a) Mark- och 
exploateringsingenjör 

b) Samhällsbyggnadschef 

JB, FBL, PBL, m.m. 

Mark- och exploateringspolicy 

Avser kvartersmark. 
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5.10 Fastighetsreglering och fastighetsbestämning Mark- och 
exploateringsingenjör 

  

5.11 Framställning till och yttrande över remisser 
från miljö- och byggnämnden angående 
bygglov och förhandsbesked samt 
fastighetsbildning med mera i anslutning till 
kommunens mark. 

Samhällsbyggnadschef   

5.12 Ledningsrätt, vägrätt eller servitut till förmån 
för eller som belastar kommunens 
fastigheter. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

 Avser planlagd mark och mark som utpekats i översiktsplan som 
utbyggnadsområde. 

5.13 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt 
upplåta obebyggd fastighet som tillhör 
kommunen. 

Mark- och 
exploateringsingenjör 

 Avser mark som är planlagd och obebyggd kvartersmark samt 
bebyggda exploateringsfastigheter. 

5.14 Ansöka om bidrag för lokala 
naturvårdsprojekt och våtmarksprojekt 
(LONA) 

Miljöstrateg  I samråd med samhällsbyggnadschef.  

5.15 Ansöka om bidrag till lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) 

Miljöstrateg  I samråd med samhällsbyggnadschef.  

 
 
 

6. Kris- och beredskapsärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 
6.1 Fullgöra kommunens uppgifter som 

krisledningsnämnd under extraordinära 
händelser i fredstid. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

 

6.2 Ansvara för de åtgärder som måste vidtas på 
grund av uppstådd krissituation innan 
krisorganisation har aktiverats och verkar. 

Kris- och beredskapsstrateg   
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7. Säkerhetsskyddsärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum /stöd Notering 
7.1 Ingå säkerhetsskyddsavtal Säkerhetsskyddschef 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) 
 

7.2 Besluta om registerkontroll och placering i 
säkerhetsklasser 

Säkerhetsskyddschef 3 kap. §§1-21 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

 

 
 

8. Dataskydd 

Ärendegrupp Delegat Lagrum /stöd Notering 
8.1 Utse dataskyddsombud. Förvaltningschef Artikel 37 GDPR  

8.2 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal. Avdelningschef 
Kanslichef 

Artikel 28 GDPR Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare 

8.3 Beslut om rätt till tillgång, dataportabilitet, 
rättelse, radering, invändning och 
begränsning enligt dataskyddsförordningen. 

Avdelningschef 
Enhetschef 

Artikel 16–20 GDPR Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare 

8.4 Beslut att avslå begäran om registerutdrag. Avdelningschef 
Enhetschef 

Artikel 12.5 b GDPR Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare 

8.5 Beslut om att anmäla personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet 

Avdelningschef 
Enhetschef 

Artikel 33 GDPR Samråd med dataskyddssamordnare- eller handläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Utse firmatecknare 
Ärendenummer KS 2023/71 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen utser firmatecknare i enlighet med Förteckning över 

firmatecknare daterad 2023-03-01. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Begreppet firmateckning finns inte i kommunallagen. Dock i vissa sammanhang 
efterfrågas någon form av handling som visar vem som är kommunens 
firmatecknare.  
Bolagsverkets definition av firmatecknare är de personer som har rätt att skriva 
under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller 
tillsammans.  
För att underlätta den praktiska hanteringen när kommunen ska ingå avtal med 
extern part, exempelvis banker, kan det därför vara befogat att kommunstyrelsen 
fattar ett särskilt beslut om vem som har rätt att företräda kommunen och teckna 
dess firma.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Förteckning över firmatecknare daterad 2023-03-01 
 

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  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-21  1(1) 

 

 

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

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om att utse firmatecknare  
Ärendenummer KS 2023/71 
 
Sammanfattning av ärendet 
Begreppet firmateckning finns inte i kommunallagen. Dock i vissa sammanhang 
efterfrågas någon form av handling som visar vem som är kommunens 
firmatecknare.  
Bolagsverkets definition av firmatecknare är de personer som har rätt att skriva 
under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller 
tillsammans.  
För att underlätta den praktiska hanteringen när kommunen ska ingå avtal med 
extern part, exempelvis banker, kan det därför vara befogat att kommunstyrelsen 
fattar ett särskilt beslut om vem som har rätt att företräda kommunen och teckna 
dess firma.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-21 

• Förteckning över firmatecknare daterad 2023-03-01 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen utser firmatecknare i enlighet med Förteckning över 

firmatecknare daterad 2023-03-01 
 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Förteckning över firmatecknare 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen, Älmhults kommun 2023-03-01 
 

FIRMATECKNARE ÄLMHULTS KOMMUN 
Nedanstående personer har rätt att var och för sig 
- rätt att teckna Älmhult kommuns firma 
Namn Titel Avdelning 
Eva-Marie Ballovarre Kommunstyrelsens ordförande  

Susann Pettersson Kommunchef Kommunledning 
Christina Utterström Ekonomichef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Nedanstående anställda har rätt att var och för sig 
- teckna Älmhults kommuns firma gällande ekonomiadministrativa förbindelser. 
Namn Titel Avdelning 
Christina Utterström Ekonomichef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Caroline Biltmo Redovisningssamordnare Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Per Elmgren Controllerchef  Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
 

Nedanstående anställda har rätt att två i förening 
- teckna Älmhults kommuns firma på checkar, bankräkningar, plusgiro, bankgiro och liknande handlingar 
Namn Titel Avdelning 
Christina Utterström Ekonomichef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Per Elmgren Controllerchef  Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Ulf Jansson Systemförvaltare/ekonom Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Katarina Videll Ekonom Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Caroline Biltmo Redovisningschef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Nedanstående anställda har rätt att var för sig 
- registrera och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma på Skatteverkets skattekonto. 
Namn Titel Avdelning 
Christina Utterström Ekonomichef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Per Elmgren Controllerchef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Ulf Jansson Systemförvaltare/ekonom Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Katarina Videll Ekonom Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Caroline Biltmo Redovisningschef Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Älmhultsfestivalen 2023 
Ärendenummer KS 2023/72 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen anvisar 200 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att 

anordna Älmhultsfestivalen 2023.   
2. Medlen anvisas från avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 
3. Återrapportering av utvärderingen av Älmhultsfestivalen 2023 till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts hösten 2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Snart är det dags för Älmhultsfestivalen som planeras genomföras den 26 – 27 
maj 2023. En familjefestival som riktar sig till alla åldrar med barn och unga 
som en särskilt viktig målgrupp. Mångfaldsfestivalen som tidigare arrangerats 
som en egen dag kommer i år att ingå med aktiviteter i båda festivaldagarna.  
Arrangemangen sker i samarbete med olika samhällsaktörer; föreningar, 
näringsliv, studieförbund och andra representanter från civilsamhället. 
Utifrån generellt ökade kostnader inom flera områden ex. säkerhet vid 
festivalområdet, ökade arvodeskostnader för artister mm behöver budgeten 
förstärkas för att säkerställa genomförandet av festivalen. 
Projektet föreslås förstärkas med totalt 200 000 kr från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall. 
Eva Ballovarre (S) yrkar återrapportering av Älmhultsfestivalen 2023 till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts hösten 2023. 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Eva Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-20  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Älmhultsfestivalen 2023  
Ärendenummer KS 2023/72 
 
Sammanfattning av ärendet 
Snart är det dags för Älmhultsfestivalen som planeras genomföras den 26 – 27 
maj 2023. En familjefestival som riktar sig till alla åldrar med barn och unga 
som en särskilt viktig målgrupp. Mångfaldsfestivalen som tidigare arrangerats 
som en egen dag kommer i år att ingå med aktiviteter i båda festivaldagarna.  
Arrangemangen sker i samarbete med olika samhällsaktörer; föreningar, 
näringsliv, studieförbund och andra representanter från civilsamhället. 
Utifrån generellt ökade kostnader inom flera områden ex. säkerhet vid 
festivalområdet, ökade arvodeskostnader för artister mm behöver budgeten 
förstärkas för att säkerställa genomförandet av festivalen. 
Projektet föreslås förstärkas med totalt 200 000 kr från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1-2 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen anvisar 200 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för att 
anordna Älmhultsfestivalen.   

2. Medlen anvisas från avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 
 
Susann Pettersson 
Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Redovisning   

 DATUM 2023-02-28 
DNR 2023/46  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Redovisning av kommunchefs delegeringsbeslut för februari 2023 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 14 mars 2023. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  
Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

2.1 Förteckning över 
beslutsattestanter 2023 
kommunstyrelsen och 
firmatecknare för Älmhults 
kommun 

Förteckning över beslutsattestanter 2023 
kommunstyrelsen och firmatecknare för 
Älmhults kommun 

Kommunchef 2023-02-10 KS 2023/58 
2023.274 

      

      

      

*Aktuell punkt i delegeringsordning 
 

 

210



 Förteckning   

 DATUM 2023-03-01 
DNR 2023/45  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
Februari 2023 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 14 mars 2023. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

2.3 
 

Inlösen lån Omsättning lån 100 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef Christina 
Utterström 

2023-02-01 Offert 2023256 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 100 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2023-02-06 Låneavtal 153093 

4.1 Avtal Upphandlingssystem Avtal för att täcka behov till 
samordnad upphandling är genomförd. 

Upphandlingschef, 
Henrik Jönsson 

2023-02-03 INK 2019/11 

2.12 Underteckna borgens-
förbindelse 
Älmhultsbostäder AB, ÄBO 
 

Kontrasignering borgensförbindelse 
Älmhultsbostäder AB, omsättning lån 
50 mnkr Kommuninvest. KSO delegat 

Christina Utterström, 
ekonomichef 
kontrasignerat.  

2023-02-17 Borgensförbindelse 
avtal 153475 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2023-03-01 
DNR 2023/45  2(2) 

 

4.1 Avtalsöverlåtelse  Avtalsöverlåtelse gällande fordon. Upphandlingschef, 
Henrik Jönsson 

2023-02-28  
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 Redovisning   

 DATUM 2023-03-02 
DNR 2023/46  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut för januari 2023 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 14 mars 2023. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  
Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation* Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.9 Svar på remiss om 
omprövning av riksintresse för 
naturvård 

Svar på remiss Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2023-02-28, § 
22 

KS 2023/17 

      

      

      

*Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 1 (4) 
 

 
 

Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  
www.lansstyrelsen.se/kronoberg/personuppgifter 

BJ Energiteknik 
bjohansson62@gmail.com 

 

Samråd enligt miljöbalken för anläggande av solpark på 
fastigheten Ljunggårdsköp 1:9 i Älmhults kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd. 
Ni får anlägga solparken på det sätt ni angett i anmälan och enligt karta i 
bilaga 1. 

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny 
anmälan för samråd. 

Beskrivning av ärendet 
Ni lämnade den 2 januari 2023 in en anmälan för samråd till 
Länsstyrelsen. Anmälan gäller anläggande av solpark på fastigheten 
Ljunggårdsköp 1:9, Älmhults kommun.  

Av anmälan framgår att ni ska anlägga en solpark på lövskog och 
mosse/kärr som inte är lämplig för plantering. Från början var solparken 
placerad inom strandskyddat område men efter kommunicering med er 
flyttade ni solparken så att den ligger utanför strandskyddat område. 

Motivering till beslutet 
Åtgärden berör inga av Länsstyrelsen kända natur- och 
kulturmiljövärden. Länsstyrelsen bedömer därför att åtgärden inte 
medför en sådan påverkan att ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, 
utöver det som  har angivit i anmälan. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 

Övriga upplysningar  
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 

 

Beslut  
 

Datum 
2023-02-10  
 

  
 

Ärendebeteckning  
525-7-2023  
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Länsstyrelsen i Kronobergs län Beslut  
 

2023-02-10  
 

2 (4) 
 

525-7-2023  

 
 

Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd. 

En anmälan för samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning. 

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni 
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken). 

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att 
skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos 
Länsstyrelsen. 

Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av 
dike eller kanal kan vara markavvattning som är tillståndspliktigt. För 
mer information kontakta Länsstyrelsen. 

Ni kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av naturskyddshandläggare Karin Kanterud. 

Bilaga: 
1. Karta 
2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 

Kopia till: 
Älmhults kommun 
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Bilaga 1 
 

 

Karta ur anmälan.  
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar vi beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-
post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
351 86 Växjö. 

Tiden för överklagande 
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ert överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur ni vill att beslutet ska ändras. 
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post. 

Ombud 
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör 
också bifoga en fullmakt. 

Behöver ni veta mer? 
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 
diarienummer 7-2023. 

 
Bilaga 2 

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


   
 


 


 


Tid och plats Växjö kommunhus, kronobergssalen, kl. 09:00 – 
11:45 


Beslutande  
Ledamöter 


 
Pernilla Torneús, Ordförande 
Joakim Pohlman 
Bo Mazetti-Nissen 
Lars Altgård 
Mikael Jeansson 


  
 


Övriga närvarande 
Ersättare 


 
Eva-Marie Ballovare 
Angelica Karlsson (§§1-4, 7) 


 
Tjänstepersoner 


 
Florim Albborn, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Adam Andersson, Administratör 
Niklas Sörensson, Affärsutvecklare 


 
Övriga 


 
 


 


Justering 


 


Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Adam Andersson 


Ordförande Pernilla Torneús 


Justerare Bo Mazetti-Nissen 


Justerade paragrafer §§ 1-11 


  


Anmärkning Ärenden behandlades i ordningen §1-3, 7-8, 4-6, 


9-11 
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Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall 
& miljö ABs ärenden 
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§ 1 Dnr 553  
 


Justering av protokoll 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att utse Bo Mazetti-Nissen att vid sidan av 
ordföranden justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Styrelsen utser vid varje möte en person vid sidan av ordföranden att 
justera protokollet. 
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§ 2 Dnr 552  
 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna 
den föreslagna dagordningen. 
 
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har upprättats. 
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§ 3 Dnr 2023-00021  
 


VD-rapport 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Bakgrund 


VD Florim Albborn redogör för ärendet.  
 
Florim presenterar tre reflektioner för hans tid i bolaget: 
Stabilitet och trygghet – Bolaget har sedan grundandet befunnit sig i 
turbulent period med mycket förändringar. Fortsättningsvis är det av 
viktigt att skapa en stabilitet och trygghet i verksamheten  
Lönsamhet – bolaget befinner sig i ett utmanande ekonomiskt 
omvärldsläge och framför till styrelsen att se avfall som en 
ekonomisk tillgång som kan generera kapital.  
Tillväxt – SSAM har stora möjligheter att växa som bolag. Inledande 
möten har hållits med renhållningen i närliggande kommuner. Florim 
framhåller även ökad transparens med ägarkommunerna som en 
nyckel för bolagets framgång.   
 
Följande framgår av VD-rapporten: 
 Omsättning för resultat och marknad 
 Resultat av 2022 års mängder för hushållens restavfall.  
 Resultat av grovavfallets mängder för 2022 
 Sammanställning av underentreprenörs resultat för klagomål och 


missade tömningar. Florim redogör vidare för den problematik 
som man upplever med nuvarande entreprenad. Vidare möten 
med entreprenören har planerats syftande till att hitta en 
långsiktig lösning på problemet.   


 Sammanställning av resultat för klagomål och missade tömningar 
i egenregi.  


 Resultatet för 2022 års kundlöfte. Florim tar även upp 
problematiken med våld och hot riktat mot kundtjänst, 
chaufförer och ÅVC-arbetare. Rutin i SSAM är att polisanmäla alla 
typer av hot och våld. Dialoger har hållits med arbetsmiljöverket 
och samtliga rekommendationer har införlivats i verksamheten.  


 Pågående och klara anställningar som genomförts sedan 
föregående styrelsemöte.  


 Diagram över sjukfrånvaron i bolaget samt bolagets 
personalomsättning.  
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 Status för bolagets pågående projekt uppdelat på 
Behovsanpassad tömning, ny deponi Häringetorp och 
sluttäckning på Äskya och Elsemåla avfallsanläggning.  


 Förändringar av öppettider för Äskya avfallsanläggning har 
genomförts efter förfrågan av Älmhults kommuns ledamöter. 
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§ 4 Dnr 2023-00022  
 


Ekonomirapport 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB noterar informationen 
till protokollet och passar på att tacka Susie Bjelkvik för ett väl utfört 
arbete som ekonomichef under hennes tid på SSAM. 
 
Bakgrund 
Susie Bjelkvik redogör för bolagets resultat för 2022. Av rapporten 
framgår att intäkterna för 4,9% medan kostnaderna har ökat med 7,3%. 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är -3164 tkr och 
resultatet efter bokslutsdispositioner är 0kr.  
 
Susie redogör vidare för omsättningen i bolaget sett till föregående år 
och redovisar resultatet per taxekollektivet samt över- och underskott 
per kommun. Likviditeten och bolagets lån presenteras. 
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§ 5 Dnr 2022-00012  
 


Beslut gällande tillfälliga insatser kopplat till covid-
19 för att stötta företagen i SSAM:s ägarkommuner 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen beslutar att häva tidigare antaget beslut av de tillfälliga 
insatser syftande att stötta företag i SSAM:s ägarkommuner. 
2. Styrelsen beslutar att bolaget ska återgå till ordinarie 
faktureringsrutiner. 
 
 
Bakgrund 
Styrelsen beslutade 2020-03-18 att tillfälliga insatser skulle införas 
syftande att stötta företag som lidit ekonomisk förlust till följd av 
pågående pandemi. Styrelsen beslutade följande: 
 
* På förfrågan kan företagare få anstånd med betalning i upp till 3 
månader. Därefter får företaget återkomma och SSAM gör då en förnyad 
bedömning av läget. 
* I samband med att ärenden skickas till inkasso gör SSAM en 
genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en 
bedömning av om ärendena ska pausas tillsvidare. 
* När företagskunder hör av sig för att begära anstånd ska SSAM 
proaktivt erbjuda dem ett förändrat hämtningsintervall som är bättre 
anpassat för den verksamhet de har för tillfället (för att minska skadan). 
* Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid 
kommer SSAM att ställa sig positiva till detta. 
 
2021-02-05 beslutade styrelsen per capsulam att förslaget skulle 
fortsätta gälla. Förslaget röstades igenom enligt följande: 
Anna Tenje – Bifall 
Bo Mazetti-Nissen – Bifall 
Joakim Pohlman – Bifall 
Mikael Jeansson – Bifall 
Lars Altgård - Bifall   
 
2022-02-11 beslutade styrelsen att förslaget skulle fortsätta gälla. 
Förslaget röstades igenom enligt följande: 
Anna Tenje – Bifall 
Bo Mazetti-Nissen – Bifall 
Joakim Pohlman – Bifall 
Mikael Jeansson – Bifall 
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Lars Altgård - Bifall   
 
Med anledning av att det gått ett år sedan beslut tog föreslås styrelsen 
åter ta ställning i frågan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-02-11 § 5 
Ordförandes förslag till beslut, daterat 2021-02-05 
Protokollsutdrag 2020-03-18 § 14  
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Melliz Draguanova, Redovisningsekonom 
 
För kännedom 
Ägarkommunerna 
Florim Albborn, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Nicklas Frisk, Produktionschef 
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§ 6 Dnr 2023-00025  
 


Framflyttning av taxebeslut till renhållningstaxa 
2024 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå för 
bolagets ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om 
renhållningstaxan 2024 ska flyttas fram och att beslut fattas i styrelsen 
senast under september 2023. 
 
 
Bakgrund 
SSAM:s styrelse beslutar i dagsläget om förslag till renhållningstaxa för 
kommande år under våren. Förslaget skickas därefter vidare till 
respektive ägarkommun där renhållningstaxan slutgiltigt beslutas i 
kommunfullmäktige i juni (i Älmhult sker detta i november). 
 
Riksdagen beslutade 2022 om Kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar med en ny ersättningsmodell. Alla förutsättningarna i 
denna modell är inte helt klara vilket utgör stora svårigheter i att 
beräkna ny taxa för 2024. Denna information har utlovats komma under 
våren 2023 vilket då kan skapa förutsättningar för beräkningar av nya 
taxor för 2024. 
 
Södra Smålands avfall och miljö föreslår därför för samtliga 
ägarkommuner att beslut i kommunfullmäktige om renhållningstaxan 
ska fattas senare på året för taxor 2024, senast under september månad 
i styrelsen och under november-december i kommunfullmäktige. Ny 
renhållningstaxa börjar därefter gälla fr o m 1 januari varje år. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Bolagets Ägarkommuner 
Lekmannarevisionen 
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§ 7 Dnr 2023-00026  
 


Beslut gällande mottagning av deponiavfall från 
andra länder vid Häringetorps avfallsanläggning, 
Växjö kommun 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att godkänna 
Joakim Pohlmans yrkande att återremittera ärendet till nästkommande 
möte, samt att SSAM ska tillhandahålla samtliga ledamöter 
dokumentation för att vara väl informerade i frågan. 
 
Bakgrund 
Marknaden i Sverige producerar lokalt inte så mycket deponiavfall att 
det bär sig ekonomiskt att hålla med personal, maskiner och ytor i den 
omfattning vi önskar för att kunna ge god service. Genom att ta emot 
avfall som uppkommit utanför vår omedelbara närhet kan vi få bättre 
ekonomi i hanteringen och kunna utveckla våra tjänster till förmån för 
ägare, invånare och företag i regionen. 
  
Kapacitet och marknadsanpassning 
Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2009 mer 
än fördubblats. Mängden importerat avfall uppgick 2021 till ca 3 miljoner 
ton per år. Miljötillståndet på Häringetorps avfallsanläggning medger 
deponering av 80 000 ton icke farligt avfall och 10 000 ton farligt avfall 
per år.  
 
Genom att ta emot avfall från andra europeiska länder med sämre 
förutsättningar för deponering kan vi dels göra en miljönytta genom 
minskad risk för felaktig hantering i ursprungsländerna, dels bättre 
nyttja våra tillstånd och stärka SSAM:s ekonomi. 
Avfall som avses importeras är av samma typer som normalt hanteras i 
daglig verksamhet. 
 
Ikraftträdande 
Import föreslås komma i gång under 2023. 
 
Beslutsunderlag 
- Presentation ”Import deponi” 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ägarkommunerna 







 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2023-02-10 


 


   


 


Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  


   12 (16) 


 


 
Yrkanden 
Joakim Pohlman yrkar på en återremiss av ärendet för behandling under 
nästkommande möte, samt att SSAM ska tillhandahålla samtliga 
ledamöter dokumentation för att vara väl informerade i frågan. 
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§ 8 Dnr 2023-00027  
 


Beslut om reviderade behandlingsprislistor 
Häringetorp och Äskya avfallsanläggning 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
bilagt förslag till behandlingstaxa 2023 för Häringetorp och Äskya 
avfallsanläggningar i Växjö respektive Älmhults kommun. 
 
Bakgrund 
Behandlingsprislistor för avfall som förs in på avfallsanläggningarna 
gällande 2023 beslutades i styrelsen 2022-11-25. I beräkningarna för ny 
prislista togs avfallsskatt (lag 2011:1244) med och en ökning av skatten 
uppskattades, då det vid den tidspunkten inte fanns information om 
vilken avfallsskatt som skulle gälla 2023. 
 
Nu finns beslut att från och med 2023-01-01 har skatten höjts från 573 
kr/ton till 634 kr/ton per avfall som förs in på anläggningen. Nya 
reviderade prislistor är justerade för den faktiska höjningen på 
avfallsskatt. 
 
Ikraftträdande 
Taxan föreslås införas från och med 2023-03-01. 
 
 
Beslutsunderlag 
- Förslag till behandlingstaxa 2023 - Häringetorp avfallsanläggning Växjö 
kommun 
- Förslag till behandlingsprislista 2023 - Äskya avfallsanläggning 
Älmhults kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Mattias Sandahl Gustavsson, Enhetschef avfallsanläggningar 
 
För kännedom 
Ägarkommunerna 
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§ 9 Dnr 2023-00029  
 


Rapportering av 2022 års kundundersökning  


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Bakgrund 
Administratör Adam Andersson redogör för ärendet. Adam presenterar 
ett sammanställt resultat av den kundundersökning som bolaget lät göra 
under hösten 2022. Kundundersökningen behandlar områdena 
avfallshantering, återvinningsförtroende, enkelhet att lämna 
förpackningar, nöjdhet ÅVC-besök samt SSAM som leverantör.  
 
Utifrån resultatet kopplats till bolagets strategiska mål och 
förbättringsförslag har presenterats för att höja kundnöjdheten och 
uppnå bolagsmålen. 
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§ 10 Dnr 2023-00030  
 


Information om extra bolagstämma 2022-12-15 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Bakgrund 
Administratör Adam Andersson redogör de beslut som fattades under 
den bolagstämma som SSAM lät hålla den 2022-12-15. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från extra bolagstämma via capsulam 2022-12-15 
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§ 11 Dnr 150  
 


Övrigt 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
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