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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 97 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 
avfallsanläggning 
Ärendenummer KS 2022/34 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 

ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
 
 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 61 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.   
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 
avfallsanläggning 
Ärendenummer KS 2022/34 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 

ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
 
 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-04-26  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ekonomisk säkerhet Äskya   
Ärendenummer KS 2022/34 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen inkom i februari 2022 med föreläggande om att kommunen ska 
inkomna med ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor för Äskya 
avfallsanläggning. Den ekonomiska säkerheten ska ställas som pant eller borgen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att som ekonomisk säkerhet pantsätta 
beloppet på ett konto i Swedbank med fullmakt till Länsstyrelsen.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 
 

Ärendeberedning 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten. I 
kommunens redovisning finns en avsättning (beräknade kostnader för framtida 
åtagande) på drygt 23 miljoner kronor. Nivån på avsättningen är under utredning 
och ska enligt gällande redovisningsprinciper nuvärdesberäknas vilket inte i 
dagsläget är gjort.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd; deldom 
M1102 daterad 2007-02-07. Enligt deldomen gäller: ”Detta tillstånd får tas i 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-04-26  2(3) 

 

 

anspråk endast under förutsättning att kommunen, för att säkerställa att de 
skyldigheter som gäller för verksamheten fullgörs, har ställt ekonomisk säkerhet 
om minst 34 milj kr. Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen enligt 
bestämmelserna i 2 kap 25 § utsökningsbalken och prövas av miljödomstolen i 
särskild ordning. Säkerheten skall förvaras hos Länsstyrelsen i Kronobergs 
län.” 
Den ekonomiska säkerheten ska förutom kostnader för sluttäckningen av 
avslutade deponier även täcka kostnader för fortsatt lakvattenrening, 
omhändertagande av deponigas och framtida kontroller. Enligt Länsstyrelsen har 
kravet på ekonomisk säkerhet inte ändrats sedan domen 2007. Länsstyrelsen kan 
inte heller godkänna andra alternativ att säkra medel för framtida kostnader än 
det som anges i tillståndet. Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte går att 
ställa ekonomisk säkerhet i form av fonderade medel (avsättning), eftersom det 
skulle strida mot 2007 års dom. Enligt praxis är inte heller ekonomisk säkerhet i 
form av fonderade medel en godtagbar säkerhet eftersom medlen för att fylla sitt 
syfte alltid måste vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten att ta i anspråk vid 
behov. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
I kommunallagen finns förbud för pantsättning av kommunens egendom. 
Pantsättningsförbudet och kraven på ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken 
strider delvis mot varandra. Regelverket i miljöbalken är en implementering av 
ett EU-direktiv och EU rätten är överordnad vanlig svensk lag. Det innebär att 
vid en regelkonflikt anses hierarkiskt högre författning ha företräde framför 
lägre och därmed bedömer SKR att kommunen i denna situation har möjlighet 
att välja lämplig säkerhet inom ramen för föreläggandet. 
Pantsättning av tillgodohavande på ett konto innebär att medlen inte är 
tillgängliga som likvida medel för kommunen. Ingen ränta utgår på medlen och 
det utgår en engångsavgift på 5 tkr till banken vid upprättandet. Ett alternativ är 
att banken utfärdar en bankgaranti, vilket också har en engångsavgift på 5 tkr 
men även en löpande garantiprovision till banken som i dagsläget uppgår till 
0,45% per år.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-04-26  3(3) 

 

 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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1 (5)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
Att: Anders Nyberg
anders.nyberg@almhult.se

Elektronisk delgivning

Föreläggande om att inkomma med ekonomisk säkerhet 
för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Älmhults kommun, med organisations-
nummer 212000-0647, att inkomma med en ekonomisk säkerhet på 34 
miljoner kronor för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning.

Den ekonomiska säkerheten ska ställas som pant eller borgen och 
inkomma till Länsstyrelsen med kopia till Mark- och miljödomstolen 
senast åtta veckor från det att beslutet vunnit laga kraft. Inlämnande av 
säkerhet ska ske enligt vad som anges nedan under rubriken 
”Information”.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk 
säkerhet ställd för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt 
gällande tillstånd; deldom M1102 daterad 2007-02-07.

Enligt deldomen gäller:

”Detta tillstånd får tas i anspråk endast under förutsättning att 
kommunen, för att säkerställa att de skyldigheter som gäller för 
verksamheten fullgörs, har ställt ekonomisk säkerhet om minst 34 milj 
kr. Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen enligt 
bestämmelserna i 2 kap 25 § utsökningsbalken och prövas av 
miljödomstolen i särskild ordning. Säkerheten skall förvaras hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län.” 

Länsstyrelsen har kontaktat er om att någon ekonomisk säkerhet inte 
har ställts som pant eller borgen. Ni har informerat om att ni gör 
avsättningar regelbundet och har fonderade medel för beräknade 
kostnader. Den 24 mars 2021 inkom ni med en redovisning av 
fonderingsbehov för Äskya avfallsanläggning (reviderad 2020-11-27).

Beslut

Datum
2022-02-10

 

Ärendebeteckning 
555-880-2022

Anläggningsnr.
0765-60-001
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Beslut 2 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

Summering (Ur inlämnad kalkyl för fonderingsbehov, rev. 2020-11-27)

I kalkylen anges att bedömning av fonderingsbehovet har utgått från 
anläggningens verksamhetstillstånd, egenkontrollprogram (VOS 
2016) och aktuell sluttäckningsplan (Faveo Projektledning AB, 2014). 
I kalkylen redovisas beräknade kostnader för sluttäckningsåtgärder, 
drift och skötsel (lakvatten, gashantering, kontroll av utsläpp, skötsel 
deponiyta), avskrivningar historiska investeringar (kapitalkostnad för 
avskrivning och räntekostnad för tidigare investeringar som belastar 
fonden, till exempel investeringar i lakvattenanläggning och nya 
deponiceller) och framtida investeringar (uppgradering/avveckling 
gasuttagsystem). Den totala nuvärdesberäknade kostnaden uppgår till 
57,3 miljoner kronor. I kalkylen har flera antaganden behövts göras, 
vilket medför osäkerheter. SWECO som gjort kalkylen 
rekommenderar att den uppdateras fortlöpande i takt med att ny 
information om framtida kostnader kommer till känna. 

Motivering till beslutet
Ekonomisk säkerhet i form av fonderade medel, pant eller borgen.

Enligt tillståndet till fortsatt och utökad verksamhet vid 
avfallsanläggningen Äskya, Älmhults kommun (M1102-05, 2007-02-
09) ska ekonomisk säkerhet om minst 34 miljoner kronor ställas i 
form av pant eller borgen.

Kravet på ekonomisk säkerhet har inte ändrats sedan domen 2007. 
Länsstyrelsen kan inte heller godkänna andra alternativ att säkra 
medel för framtida kostnader än det som anges i tillståndet. 
Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte går att ställa ekonomisk 
säkerhet i form av fonderade medel, eftersom det skulle strida mot 
2007 års dom. 

Enligt praxis är inte heller ekonomisk säkerhet i form av fonderade 
medel en godtagbar säkerhet eftersom medlen för att fylla sitt syfte 
alltid måste vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten att ta i anspråk 
vid behov (se Högsta domstolens avgörande NJA 2009 s. 667 och 
Mark- och miljööverdomstolens avgöranden MÖD 2006:12 och 
2010:20). 

Totalt nuvärde täckningsåtgärder 29 690 823 kr

Totalt nuvärde för drift och skötsel 8 311 527 kr

Totalt nuvärde avskrivningar historiska investeringar 15 691 014 kr

Totalt nuvärde framtida investeringar 3 626 461 kr

Summa nuvärde 57 319 825 kr

11



Beslut 3 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

Belopp

Den ekonomiska säkerheten ska förutom kostnader för sluttäckningen 
av avslutade deponier även täcka kostnader för fortsatt 
lakvattenrening, omhändertagande av deponigas och framtida 
kontroller.

Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan ansöka om ändring av 
belopp för en ekonomisk säkerhet hos Mark- och miljödomstolen om 
det aktuella beloppet som beslutats inte längre bedöms kunna täcka 
kostnaderna.

Länsstyrelsen bedömer att avskrivningar av historiska investeringar 
inte ska ingå i beräkningen av den ekonomiska säkerheten. 
Länsstyrelsen bedömer inte heller att hela kostnaden för drift och 
skötsel är relevant för beräkning av den ekonomiska säkerheten. Om 
totalkostnaden minskas med kostnad för avskrivningar av historiska 
investeringar och del av kostnad för drift och skötsel blir kostnaderna 
som den ekonomiska säkerheten ska täcka cirka 35-40 miljoner 
kronor. Eftersom det finns viss osäkerhet i beräknade kostnader 
bedömer Länsstyrelsen att det belopp på 34 miljoner kronor som 
anges i domen från 2007 fortfarande är relevant och inte behöver 
omprövas om höjning i nuläget.  

Slutsats

Ni behöver ställa en ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor i form 
av pant eller borgen. Länsstyrelsen bedömer att senast åtta veckor 
efter att beslutet vunnit laga kraft är rimlig tid att inkomma med 
säkerheten till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Bestämmelser som beslutet grundas på

 Deldom M1102-05, 2007-02-09

 26 kap 9 § Miljöbalken. En tillsynsmyndighet får i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för 
att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda 
fallet får inte tillgripas.

Information
Den ekonomiska säkerheten på 34 miljoner kronor ställs mot 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Enklast är att skicka in den 
ekonomiska säkerheten tillsammans med eventuell fullmakt till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för förvaring. Handlingarna ska 
skickas i original med rekommenderat brev, alternativt kan de 
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Beslut 4 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

överlämnas direkt hos Länsstyrelsen, i lokalerna på Kungsgatan 8 i 
Växjö. 

Det är mark- och miljödomstolen som godkänner den ekonomiska 
säkerheten i enlighet med tillståndet för verksamheten. En kopia på 
säkerhetsdokumentationen ska därför skickas med e-post till Mark- 
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för prövning, 
mmd.vaxjo@dom.se. Ange att original har lämnats till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län och att ni vill att Mark- och miljödomstolen prövar 
säkerheten. Ange även Länsstyrelsens anläggningsnummer för Äskya 
avfallsanläggning: 0765-60-001 och målnummer för dom om tillstånd.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Ulrica Nymberg, för frågor på telefon 
010-2237498 eller via e-post Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 880-2022 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 70 00.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef för miljöskyddsenheten Anders 
Brännström med miljöskyddshandläggare Ulrica Nymberg som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljöjurist 
Henrik Skanert och miljöskyddshandläggare Anna Nicklason 
medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Deldom M1102-05, 2007-02-09
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Beslut 5 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

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, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

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 880-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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 TYP Vårt dnr: Bilaga: 

    

 2022-04-21 Ert dnr:  

 

 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Staffan Wikell 
avdelningen för juridik 
 

Älmhults kommun 
Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström 

Föreläggande för Älmhults kommun enligt 15 kap 35 § 
miljöbalken om att inkomma med säkerhet för 
avfallsanläggning och det kommunala pantsättningsförbudet i 
11 kap 22 § kommunallagen (KL) 
Bakgrund 

Älmhults kommun har av Länsstyrelsen i Kronobergs län genom beslut 2022-02-10 
förelagts att ställa ekonomisk säkerhet i form av pant eller borgen på 34 miljoner kr 
för verksamheten vid kommunens avfallsanläggning. Beslutet har enligt uppgift 
vunnit laga kraft.   

Kommunallagens pantsättningsförbud 

Det kommunala pantsättningsförbudet regleras i 11 kap. 22 § kommunallagen (KL). 
Av bestämmelsen framgår att kommuner och regioner inte får upplåta panträtt i sin 
egendom till säkerhet för en fordran. Vid förvärv av egendom får de dock överta 
betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i 
egendomen. Förbudet gäller både för fast och lös egendom. Syftet med förbudet är att 
säkerställa att säkerheten för kommunernas och regionernas lån utgörs av all den 
egendom som de äger och hela deras skattekraft. Det har ansetts väsentligt för tilltron 
till kommunerna och regionerna som låntagare att långivarna kan utgå från att krediten 
kan baseras på båda dessa faktorer1. Likalydande bestämmelse fanns med redan i  
1977 års och 1991 års kommunallagar2. När bestämmelsen infördes i 1977 års 
kommunallag löd bestämmelsen: 

Kommun och landstingskommun får taga upp lån och ingå borgen. Kommun och 
landstingskommun får ej upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran. Vid 
förvärv av egendom får kommun och landstingskommun övertaga betalningsansvaret 
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen. 

Bestämmelsen om pantsättningsförbudet tillkom för att kommunerna och landstingen 
inte skulle få ta upp lån mot säkerhet av panträtt i fastighet. Det är alltså upplåtandet 
av panträtten genom överlämnande av pantbrev som är otillåtet, inte att ta ut 
pantbreven i sig3. När man bedömer pantsättningsförbudets räckvidd så måste det 

 
1 Prop. 1978/79:53, s. 18, 2021:75, sid 246 
2 Prop 1990/91:117 s 214 
3 Kommunallagarna 2 – Kaijser m fl, Kommunförbundets förlag, 6:e upplagan, sid 549.  
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  Ert dnr: 
 

 

 

inbegripa vad ”till säkerhet för en fordran” betyder i förhållande till bestämmelsen i 
15 kap 35 § miljöbalken (MB) och syftet med den bestämmelsen. I 15 kap 35 § MB 
talas om att verksamhetsutövaren ska ställa säkerhet för fullgörandet av de 
skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten. Bestämmelsen gäller alla de 
kostnader som åvilar verksamhetsutövaren nu och i framtiden under en deponis hela 
livslängd, men det gäller inte i första hand konkreta fordringar vid tillfället när 
säkerheten ställs.  

Krav på ekonomisk säkerhet vid deponering av avfall enligt 15 kap 35 § miljöbalken  

Enligt 15 kap 35 § miljöbalken (MB) gäller att ett tillstånd till en verksamhet som 
omfattar deponering av avfall får ges endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet 
av de skyldigheter som åligger denne för deponeringsverksamheten ställer säkerhet 
enligt 16 kap. 3 § MB eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant 
säkerställande. 
Den säkerhet som ska ställas gäller alltså inte en specifik fordran utan är ett slags 
generell garanti för täckande av de kostnader för återställning och andra skyldigheter 
som åligger verksamhetsutövaren under deponins hela livslängd. Huvudsyftet med 
ställande av säkerhet enligt bestämmelsen är att skydda samhället från risken att 
behöva svara för framtida kostnader för efterbehandling.  

Bestämmelsen i 15 kap 35 § gäller alla deponeringsverksamheter även sådana som 
bedrivs av staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund. I förarbetena till 
bestämmelsen anges att skälet till att även staten och kommunsektorn omfattas av 
kravet på säkerhet för återställning är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller 
tvingande bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning och att 
medlemsstaterna är skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som 
omfattas av direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier 
som drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena4 Av deponeringsdirektivet artikel 
8  a iv) framgår bl a att medlemsstaterna ska tillse att sökanden ska vidta åtgärder i 
form av ekonomisk säkerhet eller någon motsvarighet för att säkerställa iakttagande 
av de skyldigheter som åligger sökanden enligt utfärdat tillstånd i enlighet med 
direktivet. Säkerheten ska bibehållas så länge som det är nödvändigt för underhålls – 
och efterbehandlingsverksamheten på platsen.5  

Regelkonflikt 

Pantsättningsförbudet i 11 kap 22 § KL och kraven på ekonomisk säkerhet i 15 kap  
35 § MB strider delvis mot varandra. Bestämmelsen om pantsättningsförbudet riktar 
sig bara till verksamhetsutövaren (här kommunen)själv medan 15 kap 35 § MB riktar 
sig både till verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheter och domstolar. Kravet i 15 
kap 35 § MB är inte heller begränsat till pantsättning av egendom utan omfattar även 
andra typer av säkerheter. I den regelkonflikt som uppstår när kommunen nu förelagts 

 
4 Prop 2006/07:95 sid 135.  
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/31 EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall 
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att ställa säkerhet genom pant eller borgen enligt 15 kap 35 § MB måste man fråga sig 
vilken bestämmelse som har företräde. Eftersom 15 kap 35 § MB är en 
implementering av ett EU-direktiv samt att EU rätten är överordnad vanlig svensk lag 
och att vid en regelkonflikt hierarkiskt högre författning anses ha företräde framför 
lägre så bedömer jag att kommunen i den förhandenvarande situationen har möjlighet 
att välja lämplig säkerhet inom ramen för föreläggandet. Det kan vara pantsättning av 
kommunens fasta eller lösa egendom eller bankgaranti eller kanske 
försäkringslösning, om det kan finnas någon sådan som länsstyrelsen kan godta. 
Dessutom kan man betrakta 15 kap 35 § MB som en speciallagstiftning i förhållande 
till pantsättningsförbudet i KL och den skulle då ha företräde framför 
pantsättningsförbudet även på den grunden.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för juridik 
 

 

Staffan Wikell 
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 2022-03-21  1(1) 

 

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073 

Kommunledningsförvaltningen 
Elisabeth Olofsson   
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
 

 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Att: Ulrica Nymberg 

  
  

 
 
 
Begäran om förlängning av anstånd i ärende 555-880-2022 
 
Älmhults kommun har beviljats anstånd till och med den 9 juni 2022 i 
ovanstående ärende.  
Som grund för kommunens begäran anfördes att ett beslut om den ekonomiska 
säkerheten kan fattas av kommunfullmäktige i Älmhults kommun först den 30 
maj, med efterföljande justering den 7 juni.  
Älmhults kommun har nu fått besked från banken att det är ett lagakraftvunnet 
beslut som krävs för det fall att kommunfullmäktige beslutar om en bankgaranti.  
Mot denna bakgrund begär Älmhults kommun förlängning av anståndet till den 
30 juni 2022 med att inkomma med ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning. 
 
Älmhult den 20 april 2022 
 
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
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From:                                 Brännström Anders
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 08:42:31 +0000
To:                                      Elisabeth Olofsson
Cc:                                      Emanuelsson Olivia G
Subject:                             Begäran om förlängning av anstånd - godtas

Hej Elisabeth, 
 
Vi meddelar anstånd enligt begäran till 30 juni 2022. 
 
 
Vänlig hälsning
 
Anders Brännström              
Tf. enhetschef miljöskyddsenheten
Telefon: 010 223 74 33     
  
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00 
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö
Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
 
Vår vision: ”Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.”
 
Vi diarieför ärendet  
 

Från: Elisabeth Olofsson <elisabeth.olofsson@almhult.se> 
Skickat: den 26 april 2022 10:15
Till: Nymberg Ulrica <Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Begäran om förlängning av anstånd
 
Hej Ulrica! 

Undrar om ni har hunnit ta ställning till bifogad begäran? Skulle behöva ett besked snarast, då kallelsen till 
AU går imorgon. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
  
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
  

Kommunledningsförvaltningen 
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Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
www.almhult.se 
  
Värna om miljön - undvik utskrift 
 
 
 
Från: Elisabeth Olofsson 
Skickat: den 20 april 2022 16:08
Till: ulrica.nymberg@lansstyrelsen.se
Ämne: Begäran om förlängning av anstånd
 
Hej Ulrica! 
 
Bifogar här en begäran om förlängning av det tidigare anståndet som ni har gett i ärende 555-880-2022, 
Föreläggande om att inkomma med ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
  

Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
www.almhult.se 
  
Värna om miljön - undvik utskrift 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2022/95 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1 598 700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.  
Ärendet har behandlats av Elmen AB 2022-04-27, § 5, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 
3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 62 

• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § 5 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
För åtgärd 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2022/95 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1 598 700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.  
Ärendet har behandlats av Elmen AB 2022-04-27, § 5, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 
3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22. 
 

Beslutsunderlag 
• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § 5 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elmen AB:s förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
För åtgärd 
Älmhultsbostäder AB 
 
 

61



62



63



 Tjänsteskrivelse  

 
 

2022-04-19  1(2) 

 

 

  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om markförvärv, 
Älmhultsbostäder AB  
Ärendenummer KS 2022/95 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1.598.700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § ?? 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
 
Ärendeberedning 
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Ärendet överlämnas till Elmen 
AB som, med eget yttrande, vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige.  
Älmhultsbostäder AB avser att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 enligt 
bifogat avtal daterat 2022-04-22. Köpeskillingen uppgår till 1.598.700 kronor. 
Bolaget har idag sina egna verksamhetslokaler på Torngatan 4 C. Inför den 
omvandling av området till bostäder som kommer att ske finns behov av att 
flytta bort lastbilstransporter och transporter med egna fordon inne på området. 
Bolaget har därför behov av att uppföra en förrådsbyggnad med förvarings- och 
parkeringsmöjligheter på Älmhult Eldaren 3 för den del av den egna 
verksamheten som medför transporter.  
Fastigheten har ett strategiskt mycket bra läge intill bolagets kontors- och 
personalutrymmen och förvärvet bidrar till en markant minskning av trafiken 
inne i det planerade bostadsområdet samtidigt som det ger bolaget fortsatta 
möjligheter att effektivt bedriva sin verksamhet.  
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 Tjänsteskrivelse  

 
 

2022-04-19  2(2) 

 

 

 
    

 
Älmhultsbostäder AB:s förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 
 
 
Maria Johansson  
Nämndsekreterare  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
För åtgärd 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 101 Revidering av miljö- och byggnämndens 
reglemente 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 66 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Revidering av miljö- och byggnämndens 
reglemente 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen  
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 1 (2) 
 

 
Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg  

 
Kommunerna i Kronobergs län 
Kommunfullmäktige tillhanda 
 
För kännedom till nämnd med  
ansvar för tobakstillsyn 
 
 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 
augusti 

Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas 
beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen 
att följa nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den 
nya lagen kan kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om 
riksdagen beslutar att införa den nya lagen behöver kommunen vidta ett 
antal åtgärder vilka gås igenom nedan. Observera att det kan finnas fler 
åtgärder som behöver vidtas. Kommunen bör redan nu ta del av 
informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid 
till lagens förväntade ikraftträdande.  

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria 
nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att 
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få 
säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig 
om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas 
ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet 
mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte 
har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur 
förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 
hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas 
även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.  
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot 
beroendeframkallande produkter.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet  
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för 
tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala 
tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och 
råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan 
tillsynsmyndigheter och andra.  
 
Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med 
anledning av den nya lagen:  

 

Information  
 

Datum 
2022-05-16  
 

  
 

Ärendebeteckning  
705-3068-2022 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län Information  
 

2022-05-16  
 

2 (2) 
 

705-3068-2022 
  

 
 

• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska 
ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och 
bedriva tillsyn över dessa.  

• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria 
nikotinprodukter kan behöva delegation för detta.  

• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill 
sälja tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de 
försäljningsställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.  

• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra 
befintliga tillsynsprotokoll.  

• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria 
nikotinprodukter. 

• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om 
den nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.  

• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.  

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som 
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er 
kommun. Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till 
kommunen den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan 
nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan beställa från 
Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter  
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta 
vilken nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats 
önskar Länsstyrelsen att kommunen meddelar oss e-postadress till 
nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen. 
 
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta 
Länsstyrelsen på alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se / 010-
224 40 00.   
  
 
Christina Nilsson 
Tillsynshandläggare 
Länsstyrelsen Kronoberg 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-20  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av miljö- och 
byggnämndens reglemente  
Ärendenummer KS 2022/28 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 
 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-20  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  1(1) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Linnéa Boye   
linnea.boye@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Tjänsteskrivelse förslag till ändring av miljö- och 
byggnämndens reglemente  
Ärendenummer MOB 2018/28 
Ärendenummer EDP m-2018-880  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av 
produkterna. Miljö- och byggnämnden föreslår att lagen ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde och på så sätt fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Gällande reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-06-22 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för miljö- och 

byggnämnden. 
2. Reglementet träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Miljö- och byggnämndens gällande reglemente upphör att gälla efter 31 maj 

2022. 
 
Linnéa Boye Emma Lina Svensson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Avdelningschef miljö 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 102 Revidering av taxa för prövning och tillsyn 
av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Ärendenummer KS 2022/98 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 67 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11  
 

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

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Ärendenummer KS 2022/98 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-13  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  
Ärendenummer KS 2022/98 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-13  2(2) 

 

 

3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Förslag till ändring av taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Ärendenummer MOB 2022/22 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 175 

Gäller från och med 2018-10-08 

Implementeras av Miljö- och byggnämnden 

Ersätter Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Framtaget av Miljöavdelningen  
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 Styrdokument  
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 Styrdokument  

 2022-04-11  3(4) 

 

 

Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa gäller för tillsyn över försäljning av folköl enligt 
alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(SFS 2009:730), lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) och lag 
om tobaksfria nikotinprodukter. 

 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av anmälan av försäljning av receptfria 
läkemedel, försäljning av folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
och/eller försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
2. Handläggning med anledning av ansökan av försäljning av tobaksvaror i 
detaljhandel samt partihandel. 
3. Tillsyn i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver 
utredning 
2. handläggning som beror på överklagat beslut.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljö- och byggnämnden. 
 

Timavgift  
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 
6 § Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje 
tjänsteman vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och 
inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 
7 § Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift 
motsvarande en timavgift på 8 timmar. 
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 Styrdokument  

 2022-04-11  4(4) 

 

 

Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  
8 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av receptfria 
läkemedel utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov 
av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid.  
9 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av folköl utgår 
en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av tillsyn på 
plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid.   
10 § För handläggning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Vid behov av tillsyn 
på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid. 
11 § För handläggning av anmälan för försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  
Vid behov av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för 
nedlagd handläggningstid.   
 

Avgift för tillsyn  
11 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, 
försäljning av folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, och/eller försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.    
 

Betalning av avgiften  
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
-------------------------------- 
Denna taxa börjar gälla den 1 juni 2022. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  1(2) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Linnéa Boye   
linnea.boye@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Tjänsteskrivelse revidering av taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av 
produkterna. Ändring av befintlig taxa inom liknande arbetsområde föreslås.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

• Regeringens proposition 2021/22:200; Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj 
2022. 
 
Linnéa Boye Emma Lina Svensson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Avdelningschef miljö 
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 Tjänsteskrivelse   
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 103 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer KS 2022/71 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 

enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 65 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer KS 2022/71 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 

enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

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

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av sotningstaxan
  
Ärendenummer KS 2022/71 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 
enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer TN 2022/15 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa sotningstaxan daterad 2022-02-08. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras. Tekniska nämnden har fått delegation från kommunfullmäktige att 
indexuppräkna sotningstaxan men eftersom denna förändring varken är en 
uppräkning eller utgår från index ska kommunfullmäktige fastställa förändringar 
i taxorna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 

• Sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Sotningstaxa Älmhult 2022-02-08

Exkl. moms Ink. moms

Taxa rengörning Kr/tim 439 549

Kr/min 7,32 9

1 Objekt i Småhus 

1.1 Grundavgift Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.1.1 Helårsbebott 16,95 124 155

1.1.2 Fritidsbostad 25,95 190 237

1.2 Objekt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.2.1 Värmepanna olja 32,00 234 293

1.2.2 Miljögodkänd 32,00 234 293

1.2.3 Värmepanna fast bränsle 32,00 234 293

1.2.4 Miljögodkänd 35,00 256 320

1.2.5 Lokaleldstad 1:a 32,00 234 293

1.2.6 Lokaleldsatd därefter 25,00 183 229

1.3 Tillägsavgift Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.3.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5m 3,84 28 35

1.3.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0m 9,48 69 87

2 Övriga objekt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

2.1 Inställeseavgift 20,00 146 183

2.2.1 Värmepanna -50 Mcal/h 32,00 234 293

2.2.2 Värmepanna 51-100 Mcal/h 46,94 343 429

2.2.3 Värmepanna 101-150 Mcal/h 54,43 398 498

2.2.4 Värmepanna 151-200 Mcal/h 62,49 457 572

2.2.5 Värmepanna 201-250 Mcal/h 65,65 480 600

2.2.6 Värmepanna 251-300 Mcal/h 70,36 515 644

2.3.1 Sidopanna -50 Mcal/h 16,18 118 148

2.3.2 Sidopanna 51-100 Mcal/h 29,47 216 270

2.3.3 Sidopanna 101-150 Mcal/h 36,96 270 338

2.3.4 Sidopanna 151-200 Mcal/h 45,02 329 412

2.3.5 Sidopanna 201-250 Mcal/h 48,18 353 441

2.3.6 Sidopanna 251-300 Mcal/h 52,89 387 484

2.4 Separat rökkanal 4,00 29 37

2.5 Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa per påböjad 15min

3 Övrigt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

3.1 Hämtning av stege 6,00 44 55

3.2 Administrationsavg. 9,00 66 82

3.3 Timersättning 60,00 439 549

3.4 Extra inställeseavg. 30,00 220 274
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Sotningstaxa Älmhult 2022-02-08

Exkl. moms Ink. moms

Taxa brandskyddskontroll Kr/tim 692 865

Kr/min 11,53 14

4 Brandskyddskontroll, tillkommer grudavgift eller inställseavg. (1.1 alt 2.1) Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

4.1 Kontroll 1:a objekt värmepanna 49,00 565 706

Kontroll 2:a objekt sam. skorsten 20,00 231 288

Kontroll 3:a objekt ny skorsten 30,00 346 433

4.2 Kontroll 1:a lokaleldstad 39,00 450 562

Kontroll 2:a lokaleldstad 15,00 173 216

Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten 25,00 288 360

4.3 imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa per påböjad 15min

5 Övrigt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

5.1 Hämtning av stege 6,00 69 87

5.2 Administrationsavg. 9,00 104 130

5.3 Timersättning 60,00 692 865

5.4 Extra inställeseavg. 30,00 346 433

6. Särskilda bestämmelser
6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokat i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavg.

6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställeseavgiften

6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreliggegenom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning
per man och minut med pris som anges.

– sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användningen av standardverktyg

– för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod

– användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd
än normalt på grund av anläggnings fel

– blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka
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Sotningstaxa Älmhults kommun 

Sotningsindex 2021 2,75%

Gällande 2019-07-01 Fr.o.m. 2021-01-01

Beräknad för taxa Kr/tim 479 Kr/tim 492

Minutpris 7,99 Kr/min 8,21

1 Objekt i Småhus 

1.1 Grundavgift Objektstid Pris Objektstid Pris

1.1.1 Helårsbebott 16,95 133 16,95 139

1.1.2 Fritidsbostad 25,95 203 25,95 213

1.2 Objekt Objektstid Pris Objektstid Pris

1.2.1.1 Värmepanna olja 32,00 250 32 263

1.2.1.1.1 Miljögodkänd 32,00 250 32 263

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 32,00 250 32 263

1.2.1.2.1 Miljögodkänd 35,00 274 35 287

1.2.2.1 Lokaleldstad 1:a 32,00 250 32 263

1.2.3.1 Lokaleldsatd därefter 25,00 196 25 205

1.3 Tillägsavgift Objektstid Pris Objektstid Pris

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5m 3,84 29 3,84 32

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0m 9,48 74 9,48 78

2 Övriga objekt Objektstid Pris Objektstid Pris

2.2 Värmepanna -50 Mcal/h enl. 1.1-2 enl. 1.1-2

Värmepanna 51-100 Mcal/h 46,94 367 46,94 385

Värmepanna 101-150 Mcal/h 54,43 426 54,43 447

Värmepanna 151-200 Mcal/h 62,49 489 62,49 513

Värmepanna 201-250 Mcal/h 65,65 513 65,65 539

Värmepanna 251-300 Mcal/h 70,36 550 70,36 578

2.2 Sidopanna -50 Mcal/h 16,18 127 16,18 133

Sidopanna 51-100 Mcal/h 29,47 231 29,47 242

Sidopanna 101-150 Mcal/h 36,96 289 36,96 303

Sidopanna 151-200 Mcal/h 45,02 352 45,02 370

Sidopanna 201-250 Mcal/h 48,18 377 48,18 396

Sidopanna 251-300 Mcal/h 52,89 414 52,89 434

2.3.1 Separat rökkanal 4,00 31 4 33

4 Övrigt Objektstid Pris Objektstid Pris

4.2 Hämtning av stege 6,00 47 6 49

4.3 Administrationsavg. 9,00 70 9 74

4.5 Timersättning 60,00 469 60 493

4.6 Extra inställeseavg. 224 230

Brandskyddskontroll Objektstid Pris Objektstid Pris

Timpris exl.moms 861 885

Minutpris ex. moms 14,35 14,74

Kontroll 1:a objekt värmepanna 49,00 703 49,00 722

Kontroll 2:a objekt sam. skorsten 20,00 287 20,00 295

Kontroll 3:a objekt ny skorsten 30,00 431 30,00 442

Kontroll 1:a lokaleldstad 39,00 560 39,00 575

Kontroll 2:a lokaleldstad 15,00 215 15,00 221

Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten 25,00 359 25,00 369
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Tekniska förvaltningen 
Lars Nilsson   
0476-55104 
Lars.nilsson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 

Sotningstaxa 
Diarienummer  
 
Sammanfattning 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras. Tekniska nämnden har fått delegation från kommunfullmäktige att 
indexuppräkna sotningstaxan men eftersom denna förändring varken är en 
uppräkning eller utgår från index ska kommunfullmäktige fastställa förändringar 
i taxorna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 

• Sotningstaxan daterad 2022-02-08 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa sotningstaxan daterad 2022-02-08. 
 

Lars Nilsson Anders Nyberg 
Räddningschef Tekniskchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 74 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/45 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn 
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen 
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
Beredningen informerar kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, § 65 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 

• Utkast till riktlinjer om ekonomisk ersättning till förtroendevalda daterad 
2021-11-18 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att ärendet bordläggs till maj månads sammanträde. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
För kännedom 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
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 2022-03-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Revidering av riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Ärendenummer KS 2022/45 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn 
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen 
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
Beredningen informerar kommunstyrelsen om reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda  
Ärendenummer KS 2022/45 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Ett av de från kommunfullmäktige givna uppdragsområdena är ”Översyn 
arvodesregler och förmåner för förtroendevalda”. Parlamentariska beredningen 
har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-09 

• Utkast till reviderade riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Ärendebeskrivning 
Parlamentariska beredningen har tagit fram ett förslag till förändrade 
ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2022–2026. 
Beredningen har grundligt diskuterat en rad frågor avseende arvoden och 
förmåner för förtroendevalda. Kommunledningsförvaltningen har även på 
uppdrag av parlamentariska beredningen utrett nuvarande kostnad för de fasta 
arvodena. Olika modeller och förslag har diskuterats vilket utmynnade i 
beredningens föreslagna revision. 
Sammanfattning av de revideringar som har gjorts i parlamentariska 
beredningens utkast: 

• Uppdatering av lagförändringar samt förändringar i den kommunala 
organisationen 

• Förändring av ersättningsberättigade aktiviteter 

• Ändrad regel för ersättning av förlorad arbetsinkomst 

• Ändrade antal tillfällen ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning 
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• Uppdatering av format i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument 
Samtliga förändringar är i förslaget är gråmarkerade. Text som föreslås tas bort 
är gråmarkerad och överstruken. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för förtroendevalda. 
 
 
 
Matilda Dunfjäll 
Utredare
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Styrdokument 

 

Riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Dnr 2017/38 
 

 

 

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

Gäller från och med 2023-01-01 

Implementeras av Samtliga nämnder 

Ersätter Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, beslutat av 
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 187 

Framtaget av HR-chef 
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Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda  
 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, § 146 
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 2015-02-23 § 29 
Reviderat tillägg av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX §XX 
 

1 § Förtroendevalda som omfattas av riktlinjerna 
Dessa riktlinjer gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. 
Lag (2017:725). 
För förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör uppdrag på 
heltid eller på minst 50 % av heltid gäller endast 6–8 §§ och 10–15 §§1. 

 

2 § Ersättningsberättigade sammanträden med 
mera 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3–5 
§§ och 9 §.   
Ersättningsberättigat är: 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kom-
munstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och revisorernas 
sammanträden, 
 
protokollsjustering vid särskilt beslutat justeringssammanträde, 
För ersättning enligt punkterna b-j krävs beslut om förrättningsuppdrag av 
ordföranden eller nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs. 
 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper 
samt sammanträden i uppdrag där kommunen utser ledamot och ersättning inte 
betalas av annan, 
 
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som 
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget, 
 

 
1 Detta gäller inte övriga förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 50%. 
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d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen kopplat till förtroendeuppdraget, 
 
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 
 
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 
 
g) besiktning eller inspektion, 
 
h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag samt 
 
j) förrättningsuppdrag för valnämnden. 
 
Ersättning utgår för barntillsynskostnader som föranletts av kommunalt uppdrag. 
Kostnaden ska styrkas med kvitto. Ersättning utgår för vård och tillsyn av barn 
som vistas varaktigt i den förtroendevaldes hem och som inte fyllt 12 år. 
Ersättning utgår endast till förtroendevald med mindre än 40 % av heltid. 
Som förutsättning för ersättning gäller att barnet inte fyllt 12 år. Om särskilda 
skäl finns kan ersättning utbetalas även för äldre barn. Ersättning betalas inte ut 
för tid då barnet befinner sig i förskola/skola och inte till förälder eller 
vårdnadshavare. Ersättning betalas ut med max 1,1 % av heltidsarvodet per dag 
och räknas per timme ut som 1,1 % av heltidsersättningen delat på 8. 

 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt a, b eller c. Ersättning för 
förlorad arbetsinkomst utgår ej för uppgifter uppräknade i § 7. 
a) Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har även rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betslöshetsersättning eller annan ersättning som inte kan anses som ar-
betsinkomst. 
 

b) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till 
vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den 
senaste fastställda sjukpenningsgrundande inkomsten.  

 
Uträkning enligt nedan:  
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Sjukpenning/dag x 365 dagar 
          260 dagar                                     = ersättning/dag 
Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8. 
 
c) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till 

vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknat som 2,1 % av 
fastställt heltidsarvode per dag. Vid timberäkning delas dagsbeloppet med 8. 

 
Grunden för rätt till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat 
arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras. 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast sex 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till 
retroaktiv lön, bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två 
månader från dagen då den förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten. 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalts 
för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 

 

4 § Förlorad semesterlön 
 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterdag/ersättning. 
Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men 
inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning: 

     
a) förlorad semesterersättning, 
     maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
b) förlorade semesterdagar, 
     maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag. 

 
     Schablonberäknat belopp, 
     Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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5 § Särskilda arbetsförhållanden 
 

Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för att fullgöra 
förtroendeuppdraget. För förtroendevalda med speciella arbetstider eller 
särskilda arbetsförhållanden i övrigt kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
också utgå när det inte anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkta förlorade semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats 
för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från samman-
trädet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 

 

6 § Kommunstyrelsens presidium 
 

Förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek 
framgår av § 7. 
 
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan 
att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan 
fullgöras. 
 
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med 
undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
För kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, lägger 
dessa fast två gemensamma arbetsdagar varefter en halv arbetsdag läggs ut 
flexibelt. 
 
Kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdraget kopplade möten som förläggs på 
icke gemensamt utlagda dagar.  
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har inte rätt till samman-
trädesarvode. Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode 
för sammanträde på tid utanför den fastlagda tjänstgöringstiden. 
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7 § Fasta arvoden 
Förtroendevalda med uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, annan 
nämnd, beredning eller utskott har rätt till fast månadsarvode. I detta arvode 
ingår ersättning för allt arbete som är förenat med uppdraget förutom vad som är 
beskrivet ovan under §§ 3–5. 
Arvodet ska för heltidsuppdrag vara 85 % av riksdagsarvodet och årligen 
uppräknas i enlighet med riksdagens arvodesnämnd. Övriga fasta arvode följer i 
procent till fastställt heltidsarvode. 
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Fasta arvoden för förtroendevalda 
 

 
  

% i förhållande till 
heltidsarvodet Ordförande 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Ledamot 

Fullmäktige 7 3 3   

Kommunstyrelse 100 50 75 2,5 

 – arbetsutskott       2 

 – personalutskott 10 5 0  1 

Utbildningsnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Socialnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5   1,5 

Miljö- och byggnämnd 15 7,5   1,5 

Teknisk nämnd 15 7,5  1,5 

Överförmyndarnämnden 0 0  0 

Kommunrevision 5 2,5   1 

Valnämnd (valår)* 3 2   1 

Stiftelsen Linnés Råshult  5 2,5  1 

Elmen AB*** 5 2,5  1 

Älmhults Näringsfastigheter 
AB** 8 4  1 

Älmhults Terminalbolag AB*** 5 2,5  1 

ElmNet AB 8 4  1 

Älmhultsbostäder AB  15 10  1,7 

* Ersättning erhålls 3 månader inför allmänt val och inför val där valnämnden är ansvarig 
för genomförandet.  

***Utbetalas ej under perioder då kommunstyrelsens presidium utgör styrelse. 
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Fast månadsarvode till ordförande och vice ordförande i nämnd 
Fast månadsarvode till ordförande i nämnd utgör ersättning för följande 
åtgärder: 
 
* ansvaret för att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ett ur 
allmän synpunkt tillfredställande sätt, 
 
* kontinuerligt besök på respektive förvaltnings administrativa kontor, 
 
* samråd och kontinuerliga överläggningar med kommunala tjänstemän och 
förtroendevalda, 
 
* förberedelser inför sammanträden, 
 
* ledning av sammanträden, 
 
* justering av protokoll, 
 
* och därmed jämförbara åtgärder. 
 
* För socialnämndens ordförande avseende inställelse för att fatta brådskande 
beslut vid myndighetsutövning i socialt ärende. 
 
Fast månadsarvode till vice ordföranden i nämnd ska i förekommande fall utgöra 
ersättning för motsvarande åtgärder. 
 
 
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd 
Fast månadsarvode till ledamot i nämnd, styrelse eller beredning utgör ersättning 
för följande åtgärder:  
 
* samtal och diskussioner med övriga nämndsledamöter eller motsvarande, 

       
* kontakter med allmänheten, brukare, anställda med flera, 

 
* kontakter med kommunens tjänstemän, 
 
* justering av protokoll, 
 
* förberedelsetid inför sammanträden. 
 
 
8 § Gemensamma regler för förtroendevalda med 
fast arvode 
 

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller 
månadsarvode), under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan 
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honom/henne och den, som inträder i hans/hennes ställe, i förhållande till den tid 
som var och en av dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller om förtroendevald, 
efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan upprätthålla sitt uppdrag. Om 
förtroendevald med fast arvode av annat skäl inte fullgör sitt uppdrag ska frågan 
om eventuell reducering prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta 
arvodena får inte sammanlagt överstiga 75 % av fastställt heltidsarvode. 
 

9 § Arvode för sammanträden med mera 
 

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har 
förtroendevalda definierat enligt § 1. 
Sammanträdesarvodet uppgår till 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sam-
manträde. Högst ett sammanträdesarvode betalas ut per dag. 
Sammanträdesarvodet justeras varje årsskifte med samma uppräkningsmodell 
som de fasta arvodena.  
Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges 
sammanträde med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde. 
Ersättningen betalas ut även om den förtroendevalde redan fått annat 
sammanträdesarvode för samma dag.  
Rätten till ersättning omfattar även icke tjänstgörande ersättare vid högst fyra 
tillfällen per år i kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. 
Valnämndens ledamöter har rätt till arvode med 0,37 % av fastställt 
heltidsarvodet per timme i de fall då valnämndens sammanträde pågår mer än 3 
timmar. Om sammanträdet pågår kortare tid än 3 timmar utbetalas 
sammanträdesarvode med 1,1 % av fastställt heltidsarvode per sammanträde ut. 
 

10 § Pension  
 

Från den 1/1 2015 gäller bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 
förtroendevalda (OPF-KL).  
 
OPF-KL innehåller omställningsbestämmelser för förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid.  
 
OPF-KL innehåller också bestämmelser som reglerar samtliga förtroende-valdas 
pensionsvillkor. 
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OPF-KL bestämmelser reglerar också förhållandet till de förtroendevalda som 
omfattas av tidigare pensionsbestämmelser i PBF eller PRF. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och 
tillämpa dessa bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare 
bestämmelser enligt PBF och PRF. 
 

11 § Resekostnader  
 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt 
de grunder som fastställts för kommunens enligt bilersättningsavtal (BIA) samt 
allmänna bestämmelser (AB). 

 
12 § Övriga kostnader  
 

För andra kostnader än som avses i §§ 9 och11 betalas ersättning ut om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.  

 
13 § Uppräkning för förtroendemannaarvoden  
 

Förtroendemannaarvodena justeras årligen kopplat till förändringar av 
Riksdagsarvodet. 
 

14 § Hur man får ersättning  
 

För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 11–12 §§ ska den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
denna.  
Arvode enligt 6–7 §§ och 9 § betalas ut utan föregående anmälan.  
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Fasta månadsarvoden samt 
övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.                                         
 

15 § Tolkning av riktlinjerna  
 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott eller till utskott som behandlar dessa frågor 
enligt kommunstyrelsens reglemente.                                                                                                                                    
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 94 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

ekonomiska uppföljning per mars 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 

fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 56 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,  

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17  

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

ekonomiska uppföljning per mars 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 

fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,  

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56  

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar som tillägg till förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 
fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 

Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-26  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström 
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ekonomisk uppföljning per mars 2022, Älmhults 
kommun  
Ärendenummer KS 2022/102 
 
Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-27 UN 2021/118 § 48 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27, SOC 2022/37 § 52 

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26 TN 2022/56 § 44 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17 KS 2022/XX § XXX 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-XX, KFN 2022/XX § XX 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Ärendeberedning 
Helårsprognosen för år 2022 visar för kommunen som helhet ett utfall på drygt 
plus 13 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på knappt plus 7 
miljoner kronor är det en positiv budgetavvikelse med 6 miljoner kronor. 
Nämndernas budgetavvikelse i helårsprognosen uppgår sammantaget till minus 
19 miljoner kronor. Socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och 
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kultur-och fritidsnämnden redovisar större negativa budgetavvikelser. Övriga 
nämnder redovisar mindre över- eller underskott eller i enlighet med budget. 
Finansen inklusive gemensamma övergripande nettokostnader bedöms ha en 
positiv budgetavvikelse på totalt 25 miljoner kronor, som i huvudsak beror på 
högre skatteintäkter än budgeterat. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunens 
ekonomiska uppföljning per mars 2022. 

 
 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Christina Utterström 
Christina.utterstrom@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Älmhults kommun 
 
Ekonomisk uppföljning 
per mars 2022 
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1 Driftredovisning - helårsprognos 
Helårsprognosen för år 2022 visar för kommunen som helhet ett utfall på drygt plus 13 miljoner kronor. 

Jämfört med budgeterat resultat på knappt plus 7 miljoner kronor är det en positiv budgetavvikelse med 6 

miljoner kronor. Nämndernas budgetavvikelse i helårsprognosen uppgår sammantaget till minus 19 

miljoner kronor. Socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden 

redovisar större negativa budgetavvikelser. Övriga nämnder redovisar mindre över- eller underskott eller i 

enlighet med budget. Finansen inklusive gemensamma övergripande nettokostnader bedöms ha en positiv 

budgetavvikelse på totalt 25 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på högre skatteintäkter än 

budgeterat. 

 

 
 

 

1.1 Nämndernas analyser helårsprognos  

 

 Kommunstyrelse 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Det 

finns osäkerhet i prognosen som främst beror på rekrytering och när tjänsterna tillsätts. Rekrytering pågår 

och några tjänster tillsätts redan under maj månad. Vidare råder viss osäkerhet kring framtida behov av 

stödfunktioner kopplat till totalförsvar och brottsförebyggande arbete. Båda verksamheterna är lagstyrda 

och regeringen har ökat kravställan kopplat till båda områdena.    

 

 Teknisk nämnd 

Tekniska nämndens helårsprognos är en negativ budgetavvikelse med 3,2 miljoner kronor. Den 

huvudsakliga förklaringen till underskottet är ökade kostnader för el, värme, vatten och drivmedel. 

Lokalhyrorna till förvaltningarna har inte justerats för året och de ökade fastighetskostnaderna belastar 

därmed tekniska nämnden.  Förvaltningsledningen har ökade kostnader för kundförluster som inte fanns 

med i budgeten. Projekt och planeringsverksamheten omfördelar mindre del av lönekostnaden till 

investering jämfört med budgeterat, vilket ger en högre driftkostnad.  

Driftsammandrag, mnkr
Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvikelse Utfall 2021

(minus är kostnad, plus är intäkt

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd -3,4 -3,2 -0,1 -2,8

Kommunstyrelsen -68,8 -69,3 0,4 -59,5

Överförmyndarnämnd -2,3 -2,3 0,0 -2,1

Teknisk nämnd -96,5 -93,2 -3,2 -93,3

Utbildningsnämnd -575,4 -572,8 -2,5 -544,4

Socialnämnd -397,5 -385,8 -11,7 -374,3

Gemensam nämnd för familjerätt -1,3 -1,3 0,0 -1,1

Kultur- och fritidsnämnd -44,8 -42,7 -2,1 -40,1

Miljö- och byggnämnd -12,1 -12,3 0,2 -9,8

Nämndernas nettokostnad -1 202,0 -1 183,0 -19,0 -1 127,3

Gemensamma övergripande nettokostnader -29,8 -33,0 3,2 -2,9

Verksamhetens nettokostnader totalt -1 231,8 -1 216,0 -15,8 -1 130,3

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 249,0 1 231,4 17,7 1 165,7

Finansiella poster -4,1 -8,5 4,4 -0,8

Resultat 13,1 6,8 6,3 34,6
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Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Följande förslag till åtgärder redovisas: 

 
 

 

 Utbildningsnämnd 

Nämndens helårsprognos visar en total negativ budgetavvikelse med 2,5 miljoner kronor. Grundskolan och 

gymnasieskolan visar på underskott medan övriga verksamheter visar på överskott. Grundskolan redovisar 

en negativ avvikelse på 3,5 miljoner kronor som avser högre personalkostnader. Avvikelsen beror på flera 

faktorer, bland annat extra behov av bemanning för elever med för särskilt stöd. Gymnasieskolans prognos 

är drygt 1 miljon kronor i underskott. Orsaken är bland annat ett sämre elevantal samt vikande siffror kring 

interkommunala ersättning. Förskolan visar en positiv budgetavvikelse på drygt 1 miljon kronor som beror 

på att personalkostnaderna på förskolorna har varit lägre än det beräknade på grund av sjukfrånvaro. 

 

Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Följande åtgärder redovisas: 

 

Åtgärdsplan Tekniska nämnden skattekollektivet

Uppföljning 

mars 2022
Belopp anges i tkr

IB Prognos utan flaggade åtgärder -3223

Åtgärdsplan

Löpnr Förslag på åtgärd/tkr Effekt 2022 Effekt 2023 Effekt 2024 Konsekvensbeskrivning Avrappor

t-  ering 

till 

Avrapport-  

eringstillfälle

1

Förvaltningen: Hantera kostander för 

kundförluster inom ramen för oförutsatta 

utgifter.

125 0 0

2

Produktion: Ej genomföra inköp ers. 

mindr maskiner som belastar 

driftbudgeten.

488 0 0

Risk att arbeten får göras 

ineffektivt. TN

delår aug

3

Förvaltningen: Generall besparing 

genom minskad kompetens utveckling, 

vakans maa föräldrarledighet.

435 0 0 TN

delår aug

4

Fastighet: Kompensation för ökade 

kostnader för VA uteblev vilket innebär 

att vi får föröka minska 

underhållskostnaderna där det går.

1 088 0 0

Vi skjuter på åtgärder framåt 

vilket kan ge stora konsekvenser 

på sikt med ökade kostnader för 

underhåll.

TN

delår aug

5

Fastighet: Energipriser på el och 

uppvärmning ökar mer än vad som 

beräknats inför hyressättning för 2022. 

Även här får vi försöka minska 

underhållskostnaderna där det går.

1 087 0 0

Vi skjuter på åtgärder framåt 

vilket kan ge stora konsekvenser 

på sikt med ökade kostnader för 

underhåll. Kommer även försöka 

minimera drifttider för 

ventilationen före och efter 

TN

delår aug

6

Fastighet: Justering av hyresintäkter 

2023. 2 175,0

Kostanden belastar övriga 

kommunala verksamheter. TN

Beslut 

detaljbudget 

2023

Summ

a

Summa prognos,  efter v idtagna 

åtgärder

0,0 2 175,0 0,0

Ingående negativ budgetavvikelse (IB) anges i minus
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I grundskolan pågår ett arbete med att anpassa personalstyrkan i enlighet med budgeten. I dagsläget är det 

svårt att vara helt säker på effekten under innevarande år. Osäkerheten kring bussupphandlingen är också 

en faktor som påverkar prognossäkerheten. På Haganässkolan pågår också ett arbete med att öka skolans 

attraktivitet vilket förhoppningsvis leder till bättre ekonomiskt resultat, det är först vid den slutliga 

antagningsdagen som man kan veta hur många elever som går på skolan. Därefter krävs en bedömning om 

ytterligare åtgärder är nödvändiga. 

 

 Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar en helårsprognos om minus 11,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen avser 

framför allt hemtjänsten med minus 10,2 miljoner kronor och assistans enligt SFB1/LSS2 med minus 1,3 

miljoner kronor. Budgetavvikelsen inom bistånd genom hemtjänst beror främst en lågt räknad budget inför 

2022, behovet av insatser är större än tilldelad budget. Individ- och familjeomsorgen har till år 2022 fått en 

ökad budget, och prognosen för helåret är att verksamheten kommer ha en budget i balans. Inom omsorg 

funktionsvariation finns ökade behov av insatser, främst personlig assistans. 

 

Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Förvaltningen arbetar aktivt inom de respektive verksamhetsområdena för att hitta möjliga åtgärder för att 

nå en budget i balans. Förvaltningens avsikt är att ännu mer utveckla de förebyggande och rehabiliterande 

arbetssätten, detta för att den enskilde i möjligaste mån så länge det är möjligt ska få kunna klara sig i det 

egna hemmet, med stöd av insatser från socialtjänsten.  

 

Till sammanträdet i maj kommer förvaltningen att presentera en mer fördjupad analys, då nämndens 

förväntade underskott är av den dignitet att en åtgärdsplan kräver tid för analyser för att ge nämnden 

möjlighet att fatta väl underbyggda beslut. Bland annat kommer en analys av nettokostnadsavvikelsen 

gällande äldreomsorg utifrån senaste statistiken tas fram. Analys ska även göras av framtida behov av 

platser inom särskilt boende i relation till hemtjänsten. 

 

  

  

 
1 SFB=SocialFörsäkringsBalken 
2 LSS=Lag om Särskilt Stöd 

Belopp anges i tkr

IB Prognos utan flaggade åtgärder -5 288

Åtgärdsplan

Löpnr Förslag på åtgärd/tkr Effekt 

2022

Effekt 

2023

Effekt 

2024

Konsekvensbeskrivning Avrappor

t-  ering 

till 

Avrapport-  

eringstillfälle

1 Personal anpassning grundskola 2 022 5 699 5 699

Lägre personal täthet vilket 

riskerar att ge en lägre 

måluppfyllelse

KS/KF delår aug

2 Besparing Haganäs gymnasiet 750 750 750

Lägre personal täthet vilket 

riskerar att ge en lägre 

måluppfyllelse

KS/KF delår aug

Summa Summa prognos,  efter v idtagna 

åtgärder

-2 516 1 161 1 161

Ingående negativ budgetavvikelse (IB) anges i minus
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  Ekonomisk uppföljning per mars 

 2022-04-26  6(6) 

 

 

 Kultur- och fritidsnämnd  

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 2,1 miljon kronor, varav 1,6 miljoner kronor är en 

engångskostnad för nedskrivning av en konstgräsplan. Kvarstående 0,4 miljoner kronor i negativ 

budgetavvikles är helårsprognosen för ordinarie verksamhet. Förslag på åtgärd för att undvika negativ 

budgetavvikelse är att under året vara återhållsamma med extra utlämnande av bidrag. 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Nämndens helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner kronor. Överskottet 

förklaras av ett större överskott på personalkostnaden som täcker upp underskott på främst intäktssidan. 

Lägre personalkostnaderna beror bland annat på ännu ej tillsatta vakanta tjänster.  

 
1.2 Helårsprognos finansen  

Kommunövergripande poster tillsammans med skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt 

finansnettot, den så kallade finansen, har tillsammans en helårsprognos på 25 miljoner kronor i positiv 

budgetavvikelse. Finansens budgetavvikelse beror i huvudsak på högre skatteintäkter etc på nästan 18 

miljoner kronor. Detta beror en starkare utveckling av skatteunderlaget då återhämtningen skett 

snabbare än SKR tidigare väntat sig. Prognosen utgår ifrån SKR:s bedömning i februari 2022.  

Att finansnettot visar en prognos med positiv avvikelse hänför sig främst till att kommunen förväntas få 

lägre räntekostnader på lån än vad som budgeterats. Det är en följd av att kommunen inte investerat i 

den takt som budgeterats och då inte heller behövt ta upp nya lån i den takt som planerats. 

 
 

 Kommunövergripande poster inom Finansen med större budgetavvikelser är följande: 

• + 5 mnkr pensionsåtagande: pensionerna bedöms har en högre nettokostnad år 2022 

jämfört med år 2021 men bedöms vara lägre än budget. Prognosen utgår ifrån Skandias 

beräkningar 211231. 

• - 2 mnkr lönerevision år 2022: Budgetmedel för årets lönerevision (9 månader) tillförs 

nämnderna efter avslutad lönerevision i april. Lönerevisionens utfall bedöms bli högre än 

budget. 

 

Finansen, mnkr
Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvikelse Utfall 2021

(minus är kostnad, plus är intäkt

Pensionsåtagande (netto, inkl intäkt kalkylerad PO-pålägg) -28,0 -33,2 5,2 -22,5

KS strategiska satsningar -0,7 -0,7 0,0 0,0

Tillfälligt budgettillskott socialnämnden -0,9 -0,9 0,0 0,0

Ej utfördelade löneökningar -17,5 -15,5 -2,0 0,0

Övriga kommunövergripande intäkter och kostnader -0,5 -0,5 -0,1 -0,6

Internränta (kostnad nämnderna) 17,8 17,8 0,0 18,5

Gemensamma övegripande nettokostnader -29,8 -33,0 3,2 -2,9

Skatteintäkter, inkl avräkning 970,3 960,8 9,5 900,1

Inkomst- och kostnadsutjämning 243,2 237,4 5,8 237,2

Avgift till LSS-utjämning -5,6 -5,9 0,2 -10,8

Fastighetsavgift 41,2 39,1 2,1 39,2

S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 249,0 1 231,4 17,7 1 165,7

Finansiella intäkter 4,8 4,0 0,8 5,5

Finansiella kostnader -8,9 -12,6 3,6 -6,3

S:a finansnetto -4,1 -8,5 4,4 -0,8

Summa Finansen 1 215,1 1 189,8 25,3 1 161,9
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Ekonomisk redovisning per mars 
Ärendenummer GNF 2022/8 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor godkänner ekonomisk 

redovisning per mars 2022 daterad 2022-04-04. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska redovisningen per mars 2022 redovisar den gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor en budget i balans 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

• Ekonomisk redovisning efter mars 2022, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner daterad 
2022-04-04 

 

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

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Delårsrapport 1 år 2022 
Ärendenummer TN 2022/56 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen för sammanställning. 
2. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
3. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 

kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budgetram för år 2022 är 93,2 miljoner kronor. Prognosen 
för år 2022 beräknas till 96,5 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på -
3,2 miljoner kronor.  
När det gäller VA är budgeten i balans, men med en prognos på -2 miljoner 
kronor innebär det att tidigare års underskott byggs på ytterligare med 2 miljoner 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning VA daterad 2022-04-22 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar på följande tillägg: 
1. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

2. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 
kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 

per mars 2022.  
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022 
enligt fullmäktiges anvisningar. 
  

Beslutsunderlag 
• Rapport, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07 

• Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07 

• Sammanträdesprotokoll, Utbildningsnämndens utskott, daterad 2022-04-13 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
 

139



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 52 Ekonomisk uppföljning per mars 
Ärendenummer SOC 2022/37 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022. 
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att komplettera beslut om 

åtgärder för en budget i balans (SOC 2022/27 § 41) med att på nämndens 
sammanträde i maj föredra en analys av nettokostnadsavvikelsen gällande 
äldreomsorg utifrån senaste statistiken. 

3. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att genomföra en uppdatering 
av SKR:s material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av 
platser inom särskilt boende i relation till hemtjänsten. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per siste mars en prognos om 397 516 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om – 11 712 mkr.    
Pågående arbete med att verkställa åtgärder för en budget i balans fortlöper 
under år 2022 - 2023 enligt framarbetad åtgärdsplan. De stora 
budgetavvikelserna som sticker ut återfinns under hemtjänst (- 10 213), externt 
stödboende (-1 254) och assistans SFB/LSS (- 1 321). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning per mars 2022, socialnämnden 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Elin Nilsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) yrkar följande tillägg till 
socialförvaltningens förslag till beslut:   

 att socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att socialnämnden 
tillförs extra medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet inom 
hemtjänsten, 10,2 miljoner. 

Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande. 
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämnden vid majsammanträdet tar beslut om 
nämnden behöver ansöka om tilläggsanslag. 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden avslagit yrkandet. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag och NEJ för bifall. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Jakob Willborg (M) 1 

  

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Ann Johansson (S) 
 

1 
 

Silvia Lobos (S) 
 

1 
 

Elin Nilsson (S) 
 

1 
 

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

Gull-Britt Tranvik (SD) 1 
  

Jens Jörgensen (M) 1 
  

Livia Martinsson (KD) 1 
  

Marie Rosenquist (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 7 4 0 
 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att socialnämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-19 

1(2) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 15 Dnr GOFN2022-0010 040 

Ekonomisk redovisning januari-april 2022 och 
prognos 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 50 
tkr jämfört med budget för helår 2022. Det innebär en beräknad kostnad på 
10 378 tkr för år 2022 som fördelas på kommunerna. 

Verksamhet 13000 bokförs intäkter från kommunerna, arvodeskostnader för 
ställföreträdare samt internfakturering av professionella gode män. 
Arvodekostnaderna prognostiseras att komma ligga högre än budgeterat, vilket 
dock i stor utsträckning balanseras av att kostnaderna för professionella gode män 
är något lägre. 

Verksamhet 13005 bokförs personalkostnaderna för överförmyndarhandläggarna 
samt övriga verksamhetskostnader såsom kontorshyra, verksamhetssystem och 
konsultkostnader. Intäkten på 20 tkr är ersättning från staten för 
sjuklönekostnader. Personalkostnaderna har hittills varit lägre än budgeterat pga 
vakanta tjänster i början av året. Tjänsterna är nu tillsatta. Personalkostnaderna 
beräknas redovisa +284 tkr i slutet av året.  

En orsak till det prognostiserade underskottet för övriga kostnader är en 
hyreskostnad som tidigare inte belastat gemensamma överförmyndarnämnden, 
totalt 127 tkr för helår 2022. Kostnaden är inte budgeterad för. Andra kostnader 
som bokförs under övriga kostnader är kostnaden för konsulttjänst, hittills 48 tkr 
samt kostnad för verksamhetssystem och dess införande, hittills 110 tkr varav 23 
tkr är återkommande kvartalskostnad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Ekonomisk redovisning januari-april 2022 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den 
ekonomiska redovisningen och finner att de gör så. 
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Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-19 

2(2) 

 

 
Justerandes sign   

 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 93 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022 och 

lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens uppföljning per mars år 2022. 
Kommunstyrelsen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 433 tkr. 
Överskottet kan härledes till vakanta tjänster inom förvaltningen. Osäkerhet i 
prognosen beror främst på rekrytering och när under året tjänsterna tillsätts. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 55 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

• Kommunstyrelse - Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-
14 

 

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

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 95 Finansiell rapport per mars 2022 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-05-03, § 57 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 

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

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Finansiell rapport per mars 2022 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 

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

 2022-04-25  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Caroline Biltmo 
caroline.biltmo@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Finansiell rapport  
Ärendenummer KS 2022/60 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
  
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 
lägga den till handlingarna. 

 
 
 
Caroline Biltmo Susann Pettersson 
Redovisningssamordnare Kommunchef 
 
Beslut för info 
Kommunstyrelsen 
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        1(5) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

 

 

   

 

  

Rapport 

 

Finansiell rapport -  
per 31 mars 2022 
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  Rapport mars 2022 

   2(5) 
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  Rapport mars 2022 

   3(5) 

 

 

Bakgrund 
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 

dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till kommunfull-

mäktige. Detta ska göras i samband med uppföljning per mars, delårsrapport per 

augusti och årsredovisningen.   

Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 

räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag. 

I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående 

rapport är gjord per 31 december 2021. 

 

Aktuell likviditetssituation 
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 

likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 

Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget cirka 55 miljoner 

kronor. Kommunens likviditet uppgår per 2022-03-31 till 31 miljoner kronor 

(113 mnkr) exklusive en kredit på 55 miljoner kronor. Beviljad koncernkredit 

uppgår till 80 miljoner kronor.  

 

Skuldportföljen per 2022-03-31 
Skuldportföljen uppgår per 31 mars till 1 360 miljoner kronor (1 360 mnkr). 

Under första kvartalet har två lån omsatts till nya lån, ett om 50 miljoner kronor 

samt ett om 100 miljoner kronor. Kommunen har inte per 31 mars nyttjat hela 

den, av kommunfullmäktige beslutade, upplåningsreserven om 1 731 miljoner 

kronor. 

 

Gröna lån 
Kommuninvest erbjuder kommuner och regioner att ansöka om ”Gröna lån” för 

att finansiera hållbara investeringsprojekt som främjar omställningen till 

koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. De investeringsprojekt Älmhults kommun 

hittills ansökt om och fått beviljade som berättigade projekt är Internationella 

skolan, 215 miljoner kronor samt Paradisskolan, 245 miljoner kronor. För lån 

som finansierar ett godkänt grönt projekt och har en kapitalbindning längre än 

tre år reduceras priset med 0,02%. 

 

Kapitalbindning  
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 

2,68 år (2,60 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 22,43 % (26,10 %).  

 

Räntebindning  
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till

 2,63 år (2,60 år). 
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Genomsnittlig räntesats 
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,48 % (0,46 %). 

 

Derivat  
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen. 

 

Kommunens borgensåtaganden  
Totalt har Älmhults kommun fattat beslut om en nivå på borgensåtagande om  

817,4 miljoner kronor, varav 813 miljoner kronor är till kommunens helägda 

dotterbolag. Utnyttjat borgensåtagande uppgår till 631,7 miljoner kronor.  

 

 
 

 

  

Företag Belopp i tkr Utnyttjad borgen i tkr

Älmhultsbostäder AB 700 000 540 000

Älmhults Näringsfastigheter AB 45 000 20 000

ElmNet AB 65 000 65 000

Älmhults Terminal AB 3 000 2 300

Friskis & Svettis 4 400 4 400

Statliga lån till egna hem 0 0

Totalt 817 400 631 700
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Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
Finanspolicyn antogs i januari 2019. Under åren 2019 - 2022 har det arbetats 

med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelserna per 31 mars 

2022 är att kommunen ligger något högt för lån med räntebindning mellan 1-3 år 

samt att kommunen ligger något lågt för lån med räntebindning mellan 7-10 år. 

Arbetet med att komma inom gränsvärdena för samtliga värden fortsätter 

löpande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde Gränsvärden 2022-03-31 2021-12-31

Högst 50 procent av den totala under 

en enskild 12-månaders period. 0,00 - 50,00 22,43% 0,00%

Räntebinding <1år 20,00 - 40,00 22,43% 26,10%

Räntebinding 1år-3år 10,00 - 30,00 40,07% 40,07%

Räntebinding 3år-5år 10,00 - 30,00 25,00% 25,00%

Räntebinding 5år-7år 10,00 - 25,00 12,50% 8,82%

Räntebinding 7år-10år 0,00 - 20,00 0,00% 0,00%
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 Kommunfullmäktige 
 

Beredning av ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2021  
Ärendenummer KS 2022/100 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionens rapport och 
socialnämndens svar. Vi instämmer i revisionens kritik av socialnämnden och 
den anmärkning revisorerna valt att rikta mot socialnämnden. Vi kan också se i 
socialnämndens svar att nämnden har vidtagit åtgärder för att komma till rätta 
med de brister som påpekats vad gäller styrning och ledning av socialtjänstens 
verksamhet för barn och unga. 
Av revisorernas redogörelse framgår att Granskningsrapporten om barn- och 
unga daterad 2022-03-15 utgör en viktig del av underlaget för revisionens 
slutsats att rikta en anmärkning mot socialnämnden för 2021 års verksamhet. 
Revisionens granskning hr pågått parallellt med att Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) gjort tillsyn. Granskningsrapporten om barn- och unga ska 
redovisas till kommunfullmäktige när den blivit slutbehandlad enligt 
kommunfullmäktiges normala hantering av granskningsrapporter. 
Det är av stor vikt för kommunfullmäktige att följa nämndens arbete den 
kommande tiden med anledning av revisorernas kritik för 2020 års verksamhet 
och ekonomistyrning och för 2021 års verksamhet. Vår bedömning är att 
socialnämnden behöver redovisa hur de arbetar med att komma tillrätta med de 
brister revisorerna identifierat i granskningen för 2021 års verksamhet men 
också, med anledning av kritiken mot socialnämndens ekonomihantering från 
tidigare, redovisa hur nämnden arbetar med ekonomistyrning inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Presidieskrivelse daterad 2022-05-20 

• Revisionsberättelse för år 2021 daterad 2022-04-13 

• Socialnämndens beslut daterat 2022-05-18, § 70 

• Socialnämndens yttrande daterat 2022-05-18 

• Granskningsrapport om barn- och unga daterad 2022-03-15 

• Granskningsrapport om upphandlingsprocessen daterad 2022-02-15 

• Granskningsrapport om investeringsprocessen daterad 2021-12-09 
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Presidiets förslag till beslut 
1. Samtliga nämnder beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämnden med samma 

motivering som återfinns i revisionsberättelsen. 
3. Socialnämnden redovisar på kommunfullmäktiges sammanträde i september 

2022: 
o Hur nämnden arbetar för att komma tillrätta med de brister 

revisorerna identifierat i granskningen för 2021 års verksamhet 
o Hur nämnden arbetar med styrning och ledning med särskilt fokus 

på ekonomistyrningen inom nämndens verksamhetsområde 
 
 
 
Bo Mazetti-Nissen Marie Olofsson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
Helen Bengtsson 
Andra vice ordförande 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Yttrande gällande ansvarsprövning och 
revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 
Ärendenummer SOC 2022/68 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden antar yttrande daterad 2022-05-18 som sitt eget och 

överlämnar det till kommunfullmäktiges presidium. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2021 valt att föreslå 
kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot socialnämnden med anledning av 
bristande måluppfyllelse och intern kontroll. 
Kommunfullmäktiges presidium inkom 2022-04-14 med en begäran om yttrande 
från socialnämnden. Skyldigheten att inhämta förklaring från ansvariga regleras 
i 5 kap. 32 § kommunallagen när anmärkning framställts i revisionsberättelsen. 
Yttrandet måste godkännas av nämnden i sin helhet och ska vara 
kommunfullmäktiges presidium tillhanda senast 2022-05-19.  
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2022-04-27, § 59, att uppdra åt 
förvaltningen att framta och presentera ett utkast till svar för socialnämndens 
utskott 2022-05-11.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 

• Förslag till yttrande daterad 2022-05-18 

• Begäran om yttrande gällande ansvarsprövningen daterad 2022-04-13 

• Revisorernas redogörelse 2021 daterad 2022-04-13 

• Revisionsberättelse 2021 

• Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M), Nusreta Kurtanovic Nilsson (C), Gun-Britt Cedergren (KD) 
och Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämnden ska anta förslag till yttrande 
daterad 2022-05-18 som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktiges 
presidium. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Jakob Willborg 
(M) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidie 
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 2022-04-13  1(1) 

 

Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073 

Kommunledningsförvaltningen 
Christoffer Mowide   
0476-55118 
Christoffer.mowide@almhult.se 
 

Socialnämnden  
 
 

 Dnr: KS 2022/100 
  

 

Begäran om yttrande 
Kommunfullmäktiges presidium (hädanefter presidiet) har tagit del av 
revisionsberättelsen från kommunens revisorer.  
Revisorerna har beslutat att rikta anmärkning mot socialnämnden. Presidiet är 
därmed skyldiga att inhämta yttrande från den berörda nämnden1.  
Yttrandet ska inkomma senast 2022-05-19.  
 
 
 
 

Bo Mazetti-Nissen  Marie Olofsson  
Ordförande  1:e vice ordförande  
    

Helen Bengtsson    
2:a vice ordförande    

 

 
1 Kommunallagen 5 kap. 32 § 
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Justerandes sign   

 

§ 64 Dnr KS2022-0151 007 

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om 

ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 

ledamöterna i kommunstyrelsen, 

ledamöterna i socialnämnden, 

ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 

ledamöterna i miljö- och byggnämnden, 

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden, 

ledamöterna i tekniska nämnden, 

ledamöterna i valnämnden, 

ledamöterna i gemensamma överförmyndarnämnden, 

ledamöterna i gemensamma familjerättsnämnden. 

Jäv 

Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller beslut 
avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd ledamot har 
tjänstgjort. 

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021 deltar inte Magnus 
Gunnarsson (M), Anne Karlsson (S), Krister Salomonsson (SD), Lars-Ove 
Johansson (C), Magnus Carlsson (S), Jan Lorentzson (SD), Marcus Walldén (M), 
Emma Johansson Gauffin (S), Kerstin Wiréhn (V), Rut Björkström (KD), Roland 
Johansson (ALT), Gunilla Åström (M), Håkan Bengtsson (S), Tilda Ragnarsson 
(M), Lars Solling (L), Tommy Göransson (MP), Henrik Pettersson (SD), Dick 
Andersson (SD), Margaretha Andersson (S), Christian Johansson (V), Carina 
Bengtsson (C) och Jonna Nielsen (ALT). 

I beslutet om ansvarsfrihet för socialnämnden 2021 deltar inte Bo Ederström (M), 
Anneli Ahlqvist (C), Håkan Bengtsson (S), Margaretha Andersson (S), Martina 
Ericsson (SD), Ingela Rosén (S), Daniel Svensson (M) och Ulla-Britt Storck (S) 

I beslutet om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2021 deltar inte 
Marcus Walldén (M), Tilda Ragnarsson (M), Melena Jönsson (SD), Lars Solling (L), 

171



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-04-25 

2(4) 

 

 

Justerandes sign   

 

Magnus Carlsson (S), Liselotte Åhlander (S) Christian Johansson (V) och Jan 
Lorentzson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 2021 deltar inte Kent 
Danielsson (C), Benny Johansson (M), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter 
Berg (M), Henrik Petersson (SD) och Pär Augustsson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2021 deltar inte Ulla 
Hansson (M), Ann-Kristin Petersson (M), Johan Ederström (M), Rut Björkström 
(KD), Pia Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S), Dick Andersson (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2021 deltar inte Lars-Ove 
Johansson (C), Gunilla Åström (M), Gun Lindell (S), Lars-Åke Långh (S), Krister 
Salomonsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Tommy Göransson (MP), Lennart Olsson 
(KD), Josefine Jernberg (M) och Rolf Kimnäs (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden 2021 deltar inte Lars-Åke Långh (S), 
Lars Solling (L), Margaretha Andersson (S) och Doris Nickel (SD). 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 2021 deltar 
inte Ulla-Britt Storck (S). 

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
deltar inte Bo Ederström (M), Håkan Bengtsson (S), Anneli Ahlqvist (C) och 
Margaretha Andersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga 
nämndernas verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2021. 

Genom de utsedda lekmannarevisorerna har granskning även skett av Ljungby 
Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB, 
Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. 

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande: 

Av kommunens årsredovisning för 2021 framgår att de finansiella målen är 
uppnådda och vi bedömer att resultatet är förenligt med fullmäktiges mål. Vi 
bedömer att verksamhetsmålen får anses delvis uppnådda. 

Ansvarsfrihet 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive 
de mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de 
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enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Kommunrevision tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
om kommunal bokföring och redovisning 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, 2022-04-19 

Ljungby kommun – Rapport årsbokslut 2021 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
ledamöterna i kommunstyrelsen, 

ledamöterna i socialnämnden, 

ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, 

ledamöterna i miljö- och byggnämnden, 

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden, 

ledamöterna i tekniska nämnden, 

ledamöterna i valnämnden, 

ledamöterna i gemensamma överförmyndarnämnden, 

ledamöterna i gemensamma familjerättsnämnden.  

På varje fråga finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet till ledamöterna. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Valnämnden 

Gemensamma överförmyndarnämnden 
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Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Markaryds kommun 

Älmhults kommun 
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Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Thomas Harrysson (C) 

Hur arbetar Älmhults kommun med värdegrundsfrågor i skolorna? 

 

Älmhults kommuns värdegrund bygger på professionalism, öppenhet och engagemang. I 

Läroplanen för grundskolan står” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” 

Enligt en artikel i Smålänningen som hänvisar till statistik från Arbetsmiljöverket så sticker 

Älmhults kommun ut när det gäller anmälningar om kränkningar. I vår kommun var det lika 

många incidenter om hot och våld som Markaryd, Ljungby, Tingsryd och Uppvidinge kommuner 

hade tillsammans.  

Artikeln tar också upp att enligt kommunens medarbetarenkät så är det många av de anställda på 

skolorna som blir utsatta för hot och våld.  

Utbildningsnämndens ordförande säger i artikeln att kränkningar förekommer mer eller mindre 

dagligen på våra skolor och att en skola sticker ut särskilt. Han är dock inte orolig, är inte redo att 

slå larm eller vidta mer omfattande åtgärder.  

Jag är däremot orolig. Det är i skolan vi ger eleverna verktyg att lära sig om demokrati och 

mänskliga rättigheter och skolans värdegrundsarbete är oerhört viktig. Känner sig barnen inte 

trygga i skolan så påverkas också studieresultatet och mående.  

Med anledning av detta önskar jag svar på följande frågor: 

 

- Hur ser värdegrundsarbetet för elever i Älmhult ut? 

- Hur ser värdegrundsarbetet för skolanställda i Älmhult ut?  

- Förekommer hatbrott i våra skolor och i så fall hur utbrett är det?  

- Vilka åtgärder har du som ordförande i utbildningsnämnden vidtagit för att minska 

kränkningarna på våra skolor? 

 

Eva Ballovarre 

2022-05-13 
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