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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 185 Förenklad månadsrapport november 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner den förenklade budgetuppföljningen för
november 2019.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under
året, utom under semestermånaderna. I november har ett fokus varit på arbetet
med den kommande budgeten. Utbildningsnämnden beslutade därför att
godkänna att uppföljningen i november skulle vara i förenklad form.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11.
 Förenklad budgetuppföljning november, daterad 2019-12-11
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

UN 2018/40
2019.2089
2019-12-11

1(1)

2019-12-11

Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
0476-550 32
roger.johansson@almhult.se

Förenklad budgetuppföljning november

Resultaträkning
Ansvar: Utbildningsnämnden | Verksamhet: Verksamhetsstruktur 2
Konto

Utfall Nov 2019

Utfall Jan - Nov 2019 Budget Jan - Nov 2019 Avvikelse Jan Status
- Nov 2019
Jan - Nov 2019
Årsprognos Oktober 2019

Budget helår 2019 Avvikelse helår 2019
Prognos i procent av helår

Intäkter

-13 852 850

-110 180 303

-117 117 800

-6 937 497

-129 274 000

-127 771 000

1 503 000

101

Personalkostnader

32 979 053

358 958 928

350 232 594

-8 726 333

394 455 000

382 207 326

-12 247 674

103

Övriga kostnader

13 842 571

185 664 741

189 266 844

3 602 103

211 407 000

206 487 337

-4 919 663

102

Summa Konto

32 968 774

434 443 366

422 381 638

-12 061 727

476 588 000

460 923 663

-15 664 337

103

Utfallet efter november visar en avvikelse på ca 12 mkr.
Intäkterna ligger lägre än de borde vara enligt budget. I slutet av året kommer
många utbetalningar av olika statsbidrag. Ekonomen bekräftar också att det finns
en hel del pengar på balanskonto. Dessa pengar är inte utfördelade på
verksamheterna. Bedömningen är att vi bör landa åtminstone på budget. Detta
skulle i så fall innebära en tydlig förbättring av resultatet.
Personalkostnaderna fortsätter att ligga över budget. Prognosen för
personalkostnaderna har dock sjunkit under hösten. En matematisk beräkning av
utfallet visar på ett utfall på ca 392 mkr, i så fall ytterligare en förbättring
jämfört med prognosen i oktober.
Utfallet på övriga kostnader fortsätter att visa på en positiv trend, även om det
finns åtminstone en tung utgiftspunkt för skolskjutsar i december. Det finns
förhoppningar om att övriga kostnader kan landa på budget. Detta skulle i så fall
innebära en förbättring jämfört med prognosen i oktober på nästan 5 mkr.
Under året har förvaltningen tillsammans hösten gjort ett stort förändringsarbete
kring hur budgetarbetet ska se ut under 2020, för att göra det enklare för chefer
inom utbildningsförvaltningen att göra säkrare prognoser.

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

4

UN 2018/40
2019.2090

Tjänsteskrivelse
2019-12-11
Utbildningsförvaltningen
Roger Johansson
roger.johansson@almhult.se

1(1)

2019-12-11

Utbildningsnämnden

Förenklad budgetuppföljning november 2019
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat att göra budgetuppföljning varje månad under
året, utom under semestermånaderna. I november har ett stort fokus varit på
arbetet med den kommande budgeten. Utbildningsnämnden beslutade därför att
godkänna att uppföljningen i november skulle vara i förenklad form.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag



Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
Förenklad budgetuppföljning november daterad 2019-12-11

Ärendeberedning
Den förenklade budgetuppföljningen innehåller en sammanställning över utfallet
per den siste november. Det finns också en kort analys kring intäkter,
personalkostnader och övriga kostnader. Under sammanträdet ges möjlighet att
titta på utfallet för respektive verksamhet.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den förenklade budgetuppföljningen
för november 2019
Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
2020-01-10
Kommunledningsförvaltning
Arpine Minasyan
Arpine.minasyan@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer KS 2019/144

Sammanfattning av ärendet
En ansökan har inkommit om att upphäva tomtindelningen för kvarteret Violen i
Älmhult, Älmhults kommun. Syftet att upphäva tomtindelningen av kvarteret
Violen är att kunna överföra en del av Klöxhult 3:1 till Violen 4.
Kvarteret Violen ligger sydväst om Älmhults samhälle, mellan Liljegatan,
Sunnebogatan, Klöxhultsvägen och kvarteret Backsippan.
I gällande stadsplan för fastigheten Violen 4 (del av kv. Blåsippan m.fl. i
Älmhult, Älmhults kommun) är området nordväst om korsningen Sunnerbogatan
/ Liljegatan planlagt som kvartersmark. I gällande planbeskrivning är planens
intentioner att området ska överlåtas till fastigheten Violen 4.
Upphävandet av tomtindelningar görs genom ändring av detaljplan/stadsplan.
Inom planområdet för del av kv. Blåsippan m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun
gäller två tomtindelningar, ”förslag till tomtindelning av kvarteret Violen i
Älmhults köping (upprättat1965)” och ”förslag till tomtindelning av kvarteret
Backsippan i Älmhult köping (upprättat1965)”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att upphäva båda tomtindelningar i
samband med ändring av detaljplan för del av kv. Blåsippan m.fl. i Älmhult,
Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Orienteringskarta, 2019-01-10
 Ansökan om planbesked daterad 2019-09-13

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag till
upphävande av tomtindelning av kvarteret Violen och kvarteret Backsippan,
genom ändring av stadsplan för del av kv. Blåsippan med flera i Älmhult,
Älmhults kommun.
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till ändring av stadsplan för del av kv. Blåsippan med flera i Älmhult,
Älmhults kommun.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-10

2(2)

‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att vid behov
granska förslag till ändring av stadsplan för del av kv. Blåsippan med flera i
Älmhult, Älmhults kommun.
‒ Kommunstyrelsen beslutar att ändring av stadsplan för del av kv. Blåsippan
med flera i Älmhult, Älmhults kommun ska bekostas av den sökande och ett
planavtal ska upprättas.

Arpine Minasyan

Susann Pettersson

Stadsarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

7

Fastigheten violen 4.

2020-01-16

Tomtindelning av kvarteret Violen
Tomtindelning av kvarteret Backsippan
Skala 1:1500 vid A4-format
© Lantmäteriverket i2007/797 (Älmhults Kommuns avtal)
Utskriven av: ARMI20
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Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3 Rapport arbetsmarknadsenhet
Ärendenummer KS 2019/132

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Att Kommunstyrelsen godkänner rapporten för organisering och uppdrag
gällande arbetsmarknadsenheten med start 1 mars 2020
2. Att Behov av medel för processledare/samordnare och
verksamhetsutveckling bereds i samband med budgetarbetet 2021-2023
3. Att Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kostnaderna för Älmhults kommuns försörjningsstöd har under en längre tid
ökat och befaras öka ytterligare om inte åtgärder vidtas. Mot den bakgrunden
beslutade kommunfullmäktige om följande uppdrag, 2018-11-26, §232; knyt
samman arbetet med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning för att öka förutsättningarna för människor att gå från
försörjningsstöd till självförsörjning samt hitta en modell för detta arbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, §177 att avsätta en miljon kronor
2019-2020, av medel under kommunstyrelsen för ändamålet, att inrätta en
funktion som processledare/samordnare med inriktning mot arbetsmodellen som
utvecklats i KIR (kompetensförsörjning i realtid). Vidare beslöts att
processledaren/samordnaren redovisar förslag på arbetsmarknadsenhet till
kommunstyrelsen senast under första kvartalet 2020. Beslut om
arbetsmarknadsenhet ska ske inom ramen för budgetarbetet 2021 och
regelbundna uppföljningarna av effekterna ska lämnas till kommunstyrelsen.
Nu föreslås att en arbetsmarknadsenhet inrättas på socialförvaltningen, som en
enhet inom verksamhetsområdet individ-och familjeomsorg.
Arbetsmarknadsenheten ska tillsammans med arbetsförmedlingen och statens
servicekontor samt olika professioner inom utbildning- och socialförvaltningen
arbeta tillsammans mot det gemensamma målet att stegförflytta de enskilda
inskrivna individerna till självförsörjning genom lämpliga aktiviteter samt bidrar
till att arbetsgivare får rätt kompetens i en modell som prövats inom andra
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommuner med gott resultat. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2019-11-27 § 232, avseende resultatmål; fler hushåll ska bli självförsörjande

Beslutsunderlag





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterad 2019-09-10, § 177
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 232

_____
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-09
Kommunledningsförvaltningen

1(3)

Kommunstyrelsen

Sara Vaarning Vetter
Sara.vaarning-vetter@almhult.se

Rapport arbetsmarknadsenhet
Ärendenummer KS 2019/132

Sammanfattning av ärendet
Kostnaderna för Älmhults kommuns försörjningsstöd har under en längre tid
ökat och befaras öka ytterligare om inte åtgärder vidtas. Mot den bakgrunden
beslutade kommunfullmäktige om följande uppdrag, 2018-11-26, §232; knyt
samman arbetet med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning för att öka förutsättningarna för människor att gå från
försörjningsstöd till självförsörjning samt hitta en modell för detta arbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, §177 att avsätta en miljon kronor
2019-2020, av medel under kommunstyrelsen för ändamålet, att inrätta en
funktion som processledare/samordnare med inriktning mot arbetsmodellen som
utvecklats i KIR (kompetensförsörjning i realtid). Vidare beslöts att
processledaren/samordnaren redovisar förslag på arbetsmarknadsenhet till
kommunstyrelsen senast under första kvartalet 2020. Beslut om
arbetsmarknadsenhet ska ske inom ramen för budgetarbetet 2021 och
regelbundna uppföljningarna av effekterna ska lämnas till kommunstyrelsen.
Nu föreslås att en arbetsmarknadsenhet inrättas på socialförvaltningen, som en
enhet inom verksamhetsområdet individ-och familjeomsorg.
Arbetsmarknadsenheten ska tillsammans med arbetsförmedlingen och statens
servicekontor samt olika professioner inom utbildning- och socialförvaltningen
arbeta tillsammans mot det gemensamma målet att stegförflytta de enskilda
inskrivna individerna till självförsörjning genom lämpliga aktiviteter samt bidrar
till att arbetsgivare får rätt kompetens i en modell som prövats inom andra
kommuner med gott resultat. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2019-11-27 § 232, avseende resultatmål; fler hushåll ska bli självförsörjande.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterad 2019-09-10, § 177
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 232

Ärendeberedning
Kostnaderna för Älmhults kommuns försörjningsstöd har under en längre tid
ökat och befaras öka ytterligare om inte åtgärder vidtas. Frågor som utbildning,
kompetensväxling, stegförflyttning, arbetsgivares kompetensbehov, matchning,
etablering och sociala insatser måste samspela på ett bra sätt. Mot den
11

Tjänsteskrivelse
2020-01-09

2(3)

bakgrunden beslutade kommunfullmäktige om följande uppdrag, 2018-11-26,
§232; knyt samman arbetet med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning för att öka förutsättningarna för människor att gå från
försörjningsstöd till självförsörjning samt hitta en modell för detta arbete.
Organisering och uppdrag
Arbetsmarknadsenheten formas och föreslås inrättas på socialförvaltningen, som
en enhet inom verksamhetsområdet individ-och familjeomsorg. Enheten
omfattar processledare/samordnare och arbetsmarknadssamordnare. Fler
professioner arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom kommunen. En
samverkansarena har införts för att hålla ihop arbetsmarknadsprocessen.
Arbetsmarknadsenheten/processen ska verka för att öka sysselsättningen, minska
försörjningsstödet och bygga kunskap och broar. Detta genom kartläggning av
den enskilde som står utanför arbetsmarknaden och är försörjningsstödstagare
samt att kartlägga kommunen som arbetsgivare och näringslivets
kompetensbehov, enligt KIR-modellen (kompetensförsörjning i realtid). Den
enskilde som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas riktade aktiviteter som
exempelvis validering, arbetsträning, arbetsmarknadspolitisk anställning,
utbildning, praktik, anställning och rekryteringsträffar.
Samverkansmodell
I uppdraget ligger att förslå en modell för att knyta samman arbetet med
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. I flera
kommuner pågår samarbeten i olika konstellationer, med arbetsförmedlingen
och statens servicekontor, som på ett positivt sätt bidragit till att fler kommer till
självförsörjning.
Älmhults kommun samarbetar redan idag med arbetsförmedlingen för att
arbetssökande och arbetsgivare på ett enklare sätt ska få stöd och hjälp för att bli
självförsörjande och bidra till att arbetsgivare får rätt kompetens. Det arbetet
behöver förstärkas och intensifieras med fler aktörer ex statens servicekontor.
Nu förslås att Älmhults kommun anammar modellen att samverka med
representanter från arbetsförmedlingen och statens servicekontor på ett mer
strukturerat sätt där man samlas och utgår från en gemensam lokal. För att
ytterligare stärka samarbetet ska en lokal överenskommelse (LÖK) utarbetas och
denna beräknas vara klar i mars/april 2020. så att de arbetssökandes
kompetenser ska kunna tillvaratas och utvecklas samtidigt som parterna genom
samordnat arbete blir effektivare.
Genom att samla de olika myndigheterna och kommunens service i en
gemensam lokal ger det arbetstagare/arbetsgivare möjlighet att få ett samlat stöd
vid sitt besök. En gemensam lokal – en väg in - som hålls öppet och bemannas
upp efter behov. Här ska socialsekreterare, arbetsmarknads-samordnare,
praktiksamordnare, arbetsförmedlare, representant från statens servicekontor,
studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen, ungdomskoordinator och
KAA-ansvarig (kommunens aktivitets ansvar) jobba tillsammans med det
gemensamma målet att stegförflytta de enskilda inskrivna individerna till
självförsörjning genom lämpliga aktiviteter.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-09

3(3)

I dagsläget finns inget färdigt förslag till lokal men samtal med berörda parter
pågår. Tanken är att det processbaserade arbetssättet går igång snarast och
intensifieras för att möta både arbetssökande och arbetsgivares behov, oavsett
tillgången till en lokal.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering av förslagen i denna tjänsteskrivelse bedöms ligga inom ramen för
budget 2020. Behov av medel för processledare/samordnare och annan
verksamhetsutveckling kommer beredas i samband med budgetarbetet för åren
2021-2023.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Att Kommunstyrelsen godkänner rapporten för organisering och uppdrag
gällande arbetsmarknadsenheten med start 1 mars 2020
2. Att behov av medel för processledare/samordnare och
verksamhetsutveckling bereds i samband med budgetarbetet 2021-2023
3. Att kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna
Sara Vaarning Vetter

Susann Pettersson

Processledare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
För kännedom
För åtgärd
Socialförvaltningen
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Sara Vaarning Vetter
Projektledare

Älmhult 2019-01-31

Kompetensförsörjning i realtid
Slutrapport

1
14

Sammanfattning:
I samband med det höga antalet mottagande av nyanlända ställs vi inför stora utmaningar
gällande integration till det svenska samhället, men det innebär också stora möjligheter tex i
form av fler i arbetsför ålder och tryggad kompetensförsörjning.
Integrationsuppdraget i Sverige idag är komplext, det tar lång tid och inkluderar en mängd
olika aktörer med både liknande och olika uppdrag samt ansvar. För att nå en väl fungerande
integration krävs god samverkan och samhandling mellan samtliga aktörer som på något sätt
jobbar med frågan. Det krävs också en samsyn och tydlighet från ledning och styrning i de
samverkansprocesser som jobbar med integration för att kunna identifiera, och på så sätt i
största mån undvika, hinder och problem samt göra processen rak, snabb och tydlig för
samtliga inblandade för att nå målet till självförsörjning för de nyanlända.
Projektet Kompetensförsörjning i realtid (KiR) är ett integrationsprojekt med syfte att
förbättra integrationsprocessen genom att underlätta för nyanlända att snabbare komma ut
på arbetsmarknaden. Projektet baseras på befintliga behov av att motverka utanförskap och
arbetslöshet bland nyanlända i Älmhults kommun samt förse det lokala näringslivet med
kompetent arbetskraft. Målet med projektet är att skapa en metod för hur vi på bästa sätt
kan kompetensförsörja de nyanlända individerna och matcha dem mot lämplig
sysselsättning. Metoden bygger på kartläggning av den lokala arbetsmarknadens kort-och
långsiktiga behov matchat med de nyanländas kunskaper, i kombination med
vuxenutbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser som möter behovet av kompetens i
kommunen. Arbetssättet inkluderar ett ökat samarbete mellan arbetsförmedling,
vuxenutbildning och socialtjänst i Älmhult för att effektivisera integrationsprocessen och
undvika stuprör. Metodens styrka ligger i helhetsgreppet kring nyanländas etablering på
arbetsmarknaden och genom detta arbetssätt har man direkt kunnat förkorta de nyanländas
väg till självförsörjning.
Den ursprungliga målgruppen för projektet var riktat till personer inskrivna i
arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, samt personer inskrivna på SFI utanför
etableringen, så som IKEAs arbetskraftsinvandring. Men den senare gruppen ansågs inte
vara prioriterad då de har ett helt annat kontakt- och skyddsnät för integration. Målgruppen,
personer inskrivna på SFI utanför etableringen, skrevs om så denna grupp kom att innefatta
de inom etableringen som gått vidare till jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).
Det ursprungliga antalet personer som beräknades komma att ingå i projektet (200
personer) har under hela genomförandefasen legat kvar.
Antal kvinnor och män totalt i projektet har varit 148 stycken, varav 60 var kvinnor och 88
var män (+34 män i kompletterande uppdragsutbildning, dessa räknas inte med i slutresultat
då samtliga av de 34 hade en anställning, dock ingen tillsvidareanställning. Detta på grund av
att arbetsgivarna ansåg att de hade för svag svenska och därav denna uppdragsutbildningen
i industrisvenska).
Vi har i projektet redan från start jobbat mycket med normer, attityder och förväntningar
gällande vad män respektive kvinnor anses ska/bör göra i relation till kön, utbildning och
arbetslivet. Vi har jobbat med detta brett, både i projektledningen för projektet, med
projektets medarbetare och våra samarbetspartners. Målet för detta har varit att vi ska se
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varje enskild individ för vad den är och står för, inte för vilket kön eller vad våra
förväntningar på vad den enskilde borde förvärvsarbeta med eller utbilda sig till i Sverige
relaterat till kön.
Denna hållning har kunnat fastställas då vi i projektets uppstartade vuxenutbildningar och i
vår urvalsgrupp till utbildningarna jobbat uteslutande med självbestämmande, dvs ingen
anvisning och därav minimal påverkan från projektpersonalen.
Inför utbildningsstarterna har vi jobbat med information till samtliga i projektets målgrupp
om vad yrkesutbildningarna leder till för typ av arbete och dess framtidsutsikter, detta
genom förberedande/validerande kurser och genom samarbete med arbetsförmedlingens
ESF-projekt Fatta Kompetensen.
De arbetsmetoder som tagits fram i KiR-projektet har haft goda resultat och bidragit till att
kommunens arbetsförmedling, vuxenutbildning, socialtjänst och integration-och
arbetsmarknadssamordning närmat sig varandra och börjat samverka för att effektivisera
arbetet med nyanländas etablering. Det finns en stark vilja och ett stort behov bland
befintliga aktörer att fortsätta arbeta med de inom projektet framtagna och
implementerade metoderna i Älmhults kommun och utveckla arbetssätten vidare.
Urvalsgrupp
Det första som startades i projektet var en mötesplattform mellan projektledare och
arbetsförmedling. Denna mötesplattform blev ett återkommande möte varje vecka, och
döptes till urvalsgruppsmöte. Syftet var att projektledare och arbetsförmedlingen i
kommunen skulle få igång ett kontinuerligt samarbete samt att jag som projektledare skulle
få förståelse för arbetsförmedlingens faktiska arbetsuppgifter gällande gruppen etablerare
och detta uppdrag. På urvalsgruppmötena bestämdes vilka deltagare som var aktuella för
projektet, vilka insatser som var lämpliga för personerna som skulle integreras på den
svenska arbetsmarknaden eller gå vidare i högre studier.
KiR- planen
Syftet med KiR- planen är att när de kommunplacerade nyanlända blir kända ha ett
gemensamt första möte där arbetsförmedlingen, kommunens vuxenutbildning, socialtjänst,
representant från berörda projekt, (Kompetensförsörjning i realtid, Fatta kompetensen och
Etableringssamverkan Kronoberg) tolk och den nyanlända själv deltar.
Detta för att direkt kunna förkorta de nyanländas väg till självförsörjning och för att skapa en
gemensam bild av hur den nyanlända på bästa sätt hjälps och vem av aktörerna som hjälper
till/guidar med vad för att nå målet till självförsörjning. Vid mötet tar man höjd för hur man
på snabbast sätt kan guida till målet genom ex validering av tidigare yrkes/studiebakgrund,
snabbaste vägen till att bli högskoleförberedd, vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska
program eller direktmatchning mot Älmhults arbetslivet. Ett annat syfte är att på ett och
samma möte, med en satt mötesstruktur, sammanföra samtliga involverade aktörer som
ingår i processen för att uppnå ovan. En given struktur för detta arbete är framarbetat och
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projektets upphandlade valideringsföretag hjälpte projektet med att ta fram ett dokument
över bristyrken, valideringsvägar och kartläggningsmaterial.
Vuxenutbildningar
Samtliga utbildningar som startats under projektets genomförandefas har startats i
samförstånd med det lokala arbetslivets kompetensbehov och kursinnehållet/planerna har
gåtts igenom tillsammans med arbetslivet för att matcha deras kompetensbehov fullt ut.
Även skolverkets och branchorganisationens rekommendationer har tagits i beaktande.
Upplägget för utbildningarna som startats är som följer:

•

Elever, i kommunens reguljära vuxenutbildningar, i projektets målgrupp
erbjuds schemalagd klassrumsundervisning i yrkessvenska samt särskilt
språkstöd från våra studiehandledare.

•

KiR- utbildningarna som startas är alla en termin längre än de reguljära
utbildningarna. Detta för att ge varje deltagare en chans att klara utbildningen
genom att sakta ner farten samt kunna läsa yrkessvenska och ha hjälp av
studiehandledarna.

•

Nära samarbete med arbetslivet i kommunen, detta i form av programråd
men även företagsbesök där vi stämmer av att utbildningarna vi startar
stämmer överens med framtida arbetsgivares kompetenskrav. Detta även för
att säkra det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

•

Alla utbildningar har APL och vissa av utbildningarna har en praktikdag i
veckan och sen en längre sammanhängande period. Upplägg för detta
bestäms i samråd med aktuell arbetsmarknad. Detta för att öka
anställningsbarheten för våra elever samt för att kunna praktisera det de lär
sig i skolan.

Den stora vinsten i projektet är att samverkan över huvudmannagränsen har blivit en
implementerad del av hur vi jobbar i kommunen. Att de aktörer som jobbar med våra
nyanlända jobbar tillsammans för snabbare integration och för att kommunens arbetsliv ska
få rätt kompetens kopplad till sig samt att vuxenutbildningen startar relevanta utbildningar
för att möjliggöra detta.
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Projektidé och förväntade resultat:
Inledande syfte
”Älmhults kommun riskerar att få en situation där en där en hel samhällsgrupp hamnar i
utanförskap och arbetslöshet samtidigt som tillväxten i det lokala näringslivet drabbas av
brist på kompetent arbetskraft.
Nyanlända flyktingar med etableringsplan har i kommunen ökat med 50,5 procent på ett år
mätt den 1e september jämfört med föregående år vid samma tid (2014- 2015). Ökningen
mellan 2013 och 2014 var i sin tur 34 %. De kunskaper som finns i denna samhällsgrupp tas
inte tillvara då språk, kultur, matchningsproblematik och ett bristande nätverk för validering
av befintliga kunskaper lägger hinder i vägen.” (utdrag från projektets projektansökan ESF).
Projektet är ett integrationsprojekt med syfte att förbättra integrationsprocessen genom att
underlätta för nyanlända att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Projektet baseras på
befintliga behov av att motverka utanförskap och arbetslöshet bland nyanlända i Älmhults
kommun samt förse det lokala näringslivet med kompetent arbetskraft. Målet med KiRprojektet är att skapa en metod för hur vi på bästa sätt kan kompetensförsörja de nyanlända
individerna och matcha dem mot lämplig sysselsättning. Metoden bygger på kartläggning av
både den nyanländes medhavda kunskap och erfarenheter (KiR- planen) och kartläggning av
den lokala arbetsmarknadens kort-och långsiktiga behov. Matcha de bådas erfarenheter och
behov och starta vuxenutbildningar som möter upp behovet att kompetens. Arbetssättet
inkluderar ett ökat samarbete mellan arbetsförmedling, vuxenutbildning och socialtjänst i
Älmhult för att effektivisera integrationsprocessen och undvika stuprör. Metodens styrka
ligger i helhetsgreppet kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden och genom detta
arbetssätt har man direkt kunnat förkorta de nyanländas väg till självförsörjning.

Integrationen i ett nationellt perspektiv
Projektets intentioner faller väl in i både OECDs samt Regeringens rekommendationer för
lyckad integration av projektets målgrupp. OECD publicerade våren 2017 en rapport om
integreringen av flyktingar och ett av budskapen i den rapporten är vikten av att integrera
flyktingar genom att fokusera på deras färdigheter, kompetens och språkkunskaper.
Inriktningen borde vara att ge dem verktygen de behöver för att ta sig in på
arbetsmarknaden samt att investera i dem.
Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på
arbetsmarknaden och för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete. En effektiv
användning av tid från dag ett är grundläggande för en effektiv etablering. Alla som kan
jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Tidiga kompetenskartläggningar,
svenska från dag ett, tydliga krav på individen, utbildningsplikt och snabbspår till bristyrken
är viktiga verktyg för att korta tiden till arbete för den som beviljats uppehållstillstånd.
I det svenska nationella reformprogrammet för 2018 (årlig inlämning för måluppfyllelsen i EU
2020-målen) satsar Regeringen förstärkt på åtgärder för att fortsätta skapa ett hållbart
mottagande och en effektiv etablering av nyanlända. Som en del av regeringens satsningar
för att fler arbetslösa övergår till utbildning har regeringen bland annat infört en
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utbildningsplikt som trädde i kraft den 1 januari 2018. Utbildningsplikten innebär att alla
nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i
behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av
utbildning.
När avstämningsrapporten för projektet skrevs 2016 pekade ovan rapport på allas lika rätt
till arbete ut tydligt. Alla som kan arbeta ska arbeta, och det ska aktivt utformas
förutsättningar för att Sverige ska bli en konkurrerande kunskapsintensiv ekonomi. I
reformprogrammet så synliggörs flyktingsituationen som en betydande utmaning för
Sverige, och att fokus nu hamnar på att förstärka arbetet för att både nyanlända och sedan
tidigare arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. För integrationen presenteras
följande satsningar:
Effektivare validering
•

En snabb och effektiv validering av nyanländas utbildningar är en förutsättning för att
kompetensen tas till vara på
Snabbspår
•

I samarbete med arbetsmarknadens parter hitta snabbare spår till arbetsmarknaden,
genom exempelvis arbetsplatsförlagd praktik i yrken där det råder eller kommer att
råda arbetskraftsbrist
50 000 nya utbildningsplatser
•

Fler utbildningsplatser på kommunens vuxenutbildning, yrkesvuxenutbildning,
folkbildning, högskola och yrkeshögskola skapas i linje med satsningen om
kunskapslyft.

Dessa tre riktlinjer har funnits med i projektet under hela genomförandefasen och mycket
fokus har legat på att starta vuxenutbildningar inom de branscher det i kommunen råder
kompetensbrist inom.
I OECD:s Territorial Review-rapport för Småland-Blekinge så pekas behovet av
kompetenshöjande insatser ut som en av de viktigaste prioriteringarna. De fyra länen som
ingår (Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge) hade vid tillfället för rapporten en lägre
andel högutbildade och högre andel lågutbildade än det nationella genomsnittet.
Högutbildade medborgare i länen (i synnerhet kvinnor) brukar flytta från regionen. En
försvårande omständighet för integrationen är att utrikes föddas utbildnings-och
kompetensnivå stämmer dåligt överens med den regionala ekonomins krav. Det uppstår ett
problem med matchning mellan framförallt utrikes födda kvinnor och arbetsmarknaden.
Projektet har startat ett flertal utbildningar efter att ha undersökt arbetsmarknadens
kompetensbehov, tittat på branschrådens samt skolverkets rekommendationer. Vi har även
jobbat med kompletterande kurser för de nyanlända, kunskap som hämtats efter att en tidig
KiR- planskartläggning av den enskildes studie- och yrkesbakgrund gjorts, för att kunna korta
ner vägen till självförsörjning men utan att tumma på den enskildes kompetens att stå sig i
konkurrensen jämfört med kollegor på arbetsplatsen.
Vidare i OECD:s Territorial Review-rapport för Småland-Blekinge beskrivs att ett tätare
samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunerna är en avgörande faktor. Idag är
kommunerna ansvariga för att tillgodose språkinlärningen, via SFI, och utbetalning av
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försörjningsstöd (tillsammans med Försäkringskassan). Utgångspunkten här är att
”stuprörseffekten” måste upphöra, genom att samtliga berörda myndigheter samarbetar. I
närmare 30 procent av kommunerna så deltar en representant från kommunen i
upprättandet av etableringsplan tillsammans med den nyanlända och Arbetsförmedlingen.
En viktig aspekt som rapporten nämner är att skolväsenden idag står alltför långt bort från
arbetsmarknaden, och därför krävs de tätare samarbetena.
Allt ovan knyts ihop i den utvecklade arbetsmetoden KiR- planen vars syfte är att direkt när
kommunen tilldelas en kommunplacerad nyanländ görs en gemensam
kompetenskartläggning av arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vuxenutbildningen för att
korta ner vägen till självförsörjning och integration samt för att se till så arbetslivet i
kommunen får den kompetens de behöver för att kunna växa.
Projektmål och förväntade projektresultat-långsiktigt och kortsiktigt. (se även Evaluators
slutrapport).
Projektmålens långsiktiga effekter:
1. En höjd dokumenterad kompetensnivå hos de individer i målgruppen som saknar
fullständig eller delar av utbildning.
2. En ökad andel av målgruppen är självförsörjande, dvs minskad inaktivitet och
arbetslöshet.
3. Förbättrad integration p.g.a. arbete och förbättrade språkkunskaper för individen.
4. Minskade samhällskostnader genom effektivisering och besparingar hos kommun
och arbetsförmedlingen samt bättre konkurrenskraft hos företag.
5. Arbetsgivare har lättare att hitta rätt kompetens i realtid då samverkan har
utvecklats med vuxenutbildningen som bygger på kontinuerlig kommunikation och
kartläggning av kompetensbehov.
6. Minskad könssegregering och ökad mångfald på arbetsplatser.
7. Effektivare valideringsmetoder, yrkes-& SFI-utbildningar i Älmhult
(implementerade).
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Resultat
Vilka resultat krävs för att nå de långsiktiga effekterna?
Delmål 1:
En arbetsmetod för kartläggning av kompetensbehov i arbetslivet, med särskilt beaktande av
könsstereotypa mönster som bygger på en utvecklad och nära kommunikation. (Delmål 1 är
en förutsättning för delmål 4). Bidrar till effekt: 4 och 6.
Delmål 2:
Förbättrad språklig yrkeskompetens hos målgruppen samt en förbättring av förståelsen för
olika kulturella bakgrunder och jämställdhet på arbetsplatsen. Bidrar till effekt: 1, 3, 4 och 6.
Delmål 3:
Utveckling av nya arbetsmetoder för validering av målgruppens tidigare erfarenheter och
utbildning inom det specifika yrkesområdet. Delmål 3 sker i samverkan med
arbetsförmedlingen och kompletterar deras valideringsinsatser. Bidrar till effekt: 1, 6 och 7.
Delmål 4:
Ökat antal yrkesutbildade utrikesfödda inom tjänster och yrken efterfrågade av det lokala
arbetslivet med en särskild strävan att bryta könsstereotypa mönster. Bidrar till effekt: 2, 3,
4, 5 och 6.

Kvantitativa mål för jämställdhet:
Jämställdhet är en integrerad del i hela projektet.
•

Minst 70 % av de kvinnor som genom projektet anställs ska ha en sysselsättningsgrad
på 100 %.

•

Minst 70 % av deltagarna upplever att de kan välja en utbildnings-och yrkesinriktning
som idag domineras av det motsatta könet.

•

Minst 90 % av deltagande kvinnor upplever att de efter projektets insatser kan gå
vidare i studier och/eller anställning

•

Minst 90 % av deltagarna uppfattar att projektet i sina insatser har tagit hänsyn till
psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
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Kvalitativa mål för jämställdhet:
•

Deltagarna upplever att de kan välja en utbildnings-och yrkesinriktning som
domineras av det motsatta könet.

•

Positiv inställning till vidareutbildning.

•

Projektets insatser ska vara tillgängliga för samtliga deltagare.

•

Deltagarna ska verka på samma villkor som inrikes födda på arbetsmarknaden.

Prestation och utfall:
För att nå resultaten måste vi prestera följande:
•

Utbildningar som ger individen de kunskaper som behövs för att tillfredsställa de
kompetensbehov som finns i lokalt arbetliv och som bidrar till kompetensförsörjningen till arbetsgivare.

•

Dessa yrkesutbildningar innehåller både förstärkt yrkessvenska och
studiehandledning på modersmålet.

•

Studiehandledarna fungerar som kulturella bryggor i deltagarnas kontakt med
yrkeslivet.

•

Ett utbildat yrkesnätverk med kunskaper i validering av yrkeskunskaper och i
bedömning av kunskapsnivåer inom sitt eget yrke.

•

Deltagarnas självförtroende stärks, möjligheten att komma ut i arbete eller studier
ökar och integrationen i samhället stärks.

•

Samordning mellan vuxenutbildning, näringsliv och offentliga arbetsgivare.
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Övergripande prestations-& utfallsmål:
1. Minst 30 % av deltagarna ska gå vidare i anställning efter projektet.
2. Minst 30 % av deltagarna ska gå vidare i studier efter projektet.
3. Minst 80 % av deltagarna ska uppleva att de ökat sitt självförtroende som ett resultat
av projektet.
4. Minst 30 % av de deltagande arbetsgivarna upplever att projektet har bidragit till
deras kompetensförsörjning.
5. 80 % av deltagarna uppfattar att de har utvecklat sina kunskaper och färdigheter så
att deras möjlighet att erhålla ett arbete och/eller förutsättningar för att studera
vidare ökat.
Aktiviteter och resurser för att kunna utföra aktiviteterna och driva projektet.
Aktiviteter och metoder som krävs för att leverera önskat utfall:
•

•

Utarbeta metoder för validering och realtidskartläggning av kompetensbehov i lokalt
arbetsliv.
•

På kommunens vuxenutbildning har det vid två tillfällen startats en
validerande/ förberedande restaurang- och livsmedelskurs. Tanken med
kursen var att våra nyanlända med yrkesbakgrund inom restaurangbranschen
skulle få visa sina färdigheter och få de kurser som arbetsgivarna inom
branschen i kommunen kräver att deras anställda ska ha för att få anställning.
I samarbetet med arbetsförmedlingen och deras kompletterande
valideringsaktörer har vi i projektet samarbetat så de nyanlända som fått sitt
yrke validerat men behöver komplettera med någon/ några kurser för att bli
anställningsbara kunnat läsa in dessa kurserna på vuxenutbildningen.

•

Gällande realtidskartläggningen av kompetensbehovet i det lokala arbetslivet
har ett ständigt pågående arbete gjorts i projektet kring detta. Företaget
Lokal Bemanning upphandlades för att hjälpa projektet med validerings- och
kartläggningsfrågan. Projektledaren har varit med på olika VD- nätverk för att
berätta om möjliga samarbeten och hur projektet kan hjälpa till med
kompetens men också företagsbesök inom de branscher där det finns
kompetensbrist. Kartläggningsarbete har till viss del även gjorts tillsammans
med arbetsförmedlingen i samband med deras årliga prognosarbete.

Ta fram informationsmaterial och genomföra informationsinsatser.
•

Informationsmaterial om projektet och vilka insatser som riktats till
arbetsgivare har tryckts och delats ut i olika arbetsgivarsammanhang.
Projektet har även haft en sida på kommunens hemsida som månadsvis har
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uppdaterats för att sprida goda resultat samt informera invånare i
kommunen, arbetsgivare och intressenter från andra kommuner om
aktiviteter som är pågång.
•

Bygga upp och utbilda nätverk för branschspecifik validering respektive för
studiehandledning på modersmål (kultur/språk).
•

Att bygga upp ett nätverk för branschspecifik validering var ett spår som
stannade på idéstadiet då projektledningen, i överenskommelse med
styrgruppen, kom fram till att använda oss av arbetsförmedlingens
upphandlade validerande kompletterande aktörer för att undvika den
stuprörseffekten det annars lätt hade kunnat bli.
Det i projektet upphandlade företaget, Lokal Bemanning, har hjälpt till att
bygga upp en arbetsmetodsmall för valideringsfrågan. Detta genom att bland
annat skapa förutsättningar för att alla parter i KiR-projektet skall få
kunskaper i och förstå hur validering kan genomföras på individ/deltagarnivå.
Tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar för detta har varit att ringa in
de vanligaste bristyrkena, vilket har gjorts utifrån Arbetsförmedlingens
rapport ”Var finns jobben?” som omfattade prognos för första halvåret 2017.
Rapporten delar upp yrkena i två olika kategorier, yrken med krav på
utbildning motsvarande högskolenivå respektive yrken inom övriga
utbildningsnivåer. Arbetsförmedlingens rapport omfattar de 20 yrken för
respektive kategori där det råder störst brist på arbetskraft (minst konkurrens
om jobben) fram till och med första halvåret 2017. Efter detta har viss lokal
anpassning gjorts genom att utelämnat ett par yrkeskategorier som inte finns
representerade i Älmhults kommun.

•

Gällande studiehandledarna anställdes tre stycken med tre olika modersmål
som skulle fungera som en brygga mellan den nya och den gamla kulturen
samt vara ett stöd i den språkliga utvecklingen under kommunens
vuxenutbildning samt i arbetslivet.
Studiehandledningen blir ett effektivt stöd om den planeras och genomförs
med utgångspunkt i elevens behov och lärarens planering i det aktuella
ämnet. Vidare ska studiehandledningen alltid ske växelvis på modersmålet
och på svenska samt begrepp och ord på svenska introduceras och detta gör
att det svenska språket stärks och undervisningen övergår sen alltmer till att
ske på svenska. En förstelärare på Haganässkolan fick i uppgift att sätta ihop
en utbildning för studiehandledarna för att förankra deras kunskaper med
vetenskapliga teorier samt ge studiehandledarna ett forum för
erfarenhetsutbyte med en sakkunnig.
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•

Skräddarsy och genomföra utbildningar och validering utifrån det lokala kompetensbehovet.
Samtliga vuxenutbildningar och validerande/förberedande kurser som startats
under projektets genomförandefas har startats i samförstånd med det lokala
arbetslivets kompetensbehov och kursinnehållet har gåtts igenom tillsammans
med arbetslivet för att matcha deras kompetensbehov fullt ut. Även skolverkets
och branchorganisationens rekommendationer har tagits i beaktande.

•

Det yrkesförlagda lärandet i utbildningarna genomförs i samarbete mellan
yrkeslärare, yrkesnätverket och studiehandledarna.
•

•

Påbörja implementering genom att förankra arbetssätten hos intressenter och
säkerställa fortsatt finansiering.
•

•

För att få detta som en naturlig del av vuxenutbildningens samverkan
startades återkommande veckovisa möten mellan yrkeslärarna,
studiehandledarna, yrkessvenskläraren, projektadministratören och
projektledare. En fast dagordning följdes och på mötet fanns tid för att kunna
ta upp enskilda fall och deltagarprogression men även förbättringsförslag i
projektets framtagna arbetssätt osv.

Implementeringen av projektets arbetssätt och metoder har löpt parallellt
med genomförandefasen. Vi har under hela denna fas haft som ambition att
involvera ordinarie personal och resurser för att steget till implementering ska
löpa smidigt. Delar av projektmedarbetarna har efter genomförandefasens
slut anställts i ordinarie verksamhet. De framtagna arbetssätten som vi byggt
upp fortlöper då kompetensen finns kvar och eftersom projektresultatet
genomgående är positivt har projektets arbetssätt blivit det sätt man jobbar i
kommunen. Samarbete med andra projekt har även varit en viktig faktor och
de två projekt som vi jobbat mest med har varit ESF-projekten
Etableringssamverkan Kronoberg (ESK) samt Fatta Kompetensen.

Resurser som krävs för att kunna leverera aktiviteterna i projektet är en projektägare
med ekonomiska resurser och med ledningskraft, en projektledare och medarbetare.
Det krävs vidare både regional och lokal samverkan, nyanlända och övriga som är
eller ska bli inskrivna i SFI och yrkesutbildning finns.
•

Resurserna i form av projektledare och medarbetare anställdes för att klara
att leverera aktiviteter och samverkan, både lokalt och regionalt. Arbetet med
arbetssätt, kartläggning av projektets målgrupp och processer påbörjades
omedelbart i genomförandefasen, likaså påbörjades kartläggningen av den
lokala arbetsmarknaden och vuxenutbildningar startades.
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•

För samverkan och för att undvika stuprör krävs samverkansaktörer så som
arbetsförmedlingen, vuxenutbildningens nätverk, kommunens VD-nätverk, HRnätverk, medfinansiering av ESF, kunskaper och kompetens, lokaler, IT-verktyg samt
redskap/verktyg/material till aktiviteter i projektet.
•

Samtliga samverkansaktörer och kompetenser ovan har på olika sätt och i
olika perioder varit en del av projektets genomförandefas, dels som direkta
samarbetspartners men även som intressenter och möjliggörare.

Målgrupp och samverkanspartners.
Målgruppen för projektet har förändrats under genomförandefasens gång. Den ursprungliga
målgruppen för projektet var riktat till personer inskrivna i arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag, samt personer inskrivna på SFI utanför etableringen, så som IKEAs
arbetskraftsinvandring. Men den senare gruppen ansågs inte vara prioriterad då de har ett
helt annat kontakt- och skyddsnät för integration. Målgruppen personer inskrivna på SFI
utanför etableringen skrevs om så denna grupp kom att innefatta de inom etableringen som
gått vidare till jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).
Det ursprungliga antalet personer som beräknades komma att ingå i projektet (200
personer) har under hela genomförandefasen legat kvar.
Antal kvinnor och män totalt i projektet har varit 148 stycken, varav 60 var kvinnor och 88
var män (+34 män i kompletterande uppdragsutbildning, dessa räknas inte med i slutresultat
då samtliga av de 34 hade en anställning, dock ingen tillsvidareanställning. Utbildningen
startade då tre arbetsgivare i kommunen ansåg att deras visstidsanställda hade för svag
svenska för att kunna tillsvidareanställas, därav uppdragsutbildningen i industrisvenska).
Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsgivare och kommunens vuxenutbildning har under
hela genomförandefasen varit samarbetspartners och samarbeten inleddes som ett första
steg för att kunna upprätta arbetssätt och nya rutiner runt de nyanlända för att på snabbaste
sätt hjälpa dom ut i självförsörjning.
En annan viktig och i samverkansarbetet helt avgörande part som inte var delaktiga i
projektets början, utan lades till under genomförandefasens gång, var kommunens
socialtjänst och då främst försörjningsstödet. Detta främst genom KiR-planen.

Ändring av medfinansieringen.
Vid en genomlysning av projektekonomin och medfinansieringen fick projektägaren 201712-20 ett beslut om återkrav från svenska ESF-rådet. Återkravet gällde en medfinansiering av
tre SFI-lärare som planerats och godkänts ingå i projekts genomförandefas. Trots detta
gjorde ESF-rådet följande iakttagelse som gällde att SFI-undervisningen inte kunde särskiljas
från projektägarens ordinarie SFI- verksamhet. Detta återkravsbeslut innebar att Älmhults
kommun var tvungna att inkomma med en begäran om ändrad budget som motsvarar det
återkrävda beloppet. Budgeten justerades också till att motsvara förväntade kostnader för
genomförandet av återstående planerad verksamhet.
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Projektets resultat, mål och indikatorer:
Enligt den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden 2014-2020 står Småland
och Öarna, liksom övriga riket, inför en strukturomvandling som ställer höga krav på
arbetsmarknadens och individens omställningsförmåga. Antalet instegsyrken minskar,
kompetenskraven inom industrin ökar och nya yrken växer fram inom andra näringar.
Invandringen spelar en avgörande roll i regionens framtida kompetensförsörjning, men
utrikes födda har fortfarande en mycket lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda och svårt
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Förutom bristande utbildningsbakgrund
och svaga kontaktnät har forskningen påvisat diskriminering som en hindrande faktor. Andra
grupper i regionen med hög arbetslöshet är personer med funktionsnedsättning som
innebär nedsatt arbetsförmåga, samt ungdomar i åldern 18-24 år. Småland och Öarna har
vidare en starkt könssegregerad arbetsmarknad och de könsstereotypa mönstren är fortsatt
starka vid val av utbildning och framtida yrken. Detta motverkar en jämställd
kompetensförsörjning. Enligt den regionala handlingsplanen behöver anställda och
företagare ställa om och/eller fördjupa sin kompetens att arbeta med icke-diskriminering
och den könssegregerade arbetsmarknaden för att bredda den tillgängliga
rekryteringsbasen. I Älmhults kommun ser fördelningen mellan män och kvinnor ut enligt
följande på ett urval av näringsgrenar: Tillverkning och utvinning: 81%/19%,
Byggverksamhet: 93,5%/6,5%, Transport: 76%/24%, Offentlig förvaltning: 24%/76%,
Utbildning: 19%/81%, Vård & omsorg: 10%/90%.
I framtiden krävs att fler individer genomför könsöverskridande utbildnings- och yrkesval för
att möta det framtida kompetensbehovet som kommer att uppstå inom bland annat vårdoch omsorgssektorn.
Den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län, Gröna Kronoberg 2025, pekar på ett
flertal mål för den regionala tillväxten. Dessa mål inkluderar god socioekonomisk utveckling,
ökad förnyelseförmåga och stärkt humankapital. År 2025 ska sysselsättningsgraden för
kvinnor och män i länet uppgå till minst 80 %, antalet gymnasieutbildade ska överstiga
riksgenomsnittet och ohälsotalet ska understiga riksgenomsnittet (Region Kronoberg 2017).
En regional arbetsmarknad som ställer allt högre kompetenskrav på individen ställer även
högre krav på myndigheter, kommuner och andra aktörer för att kunna möta de nya
behoven.
SKL pekar på vikten av att aktörer samverkar för att lösa gemensamma
utvecklingsutmaningar. Samverkan definieras som övergripande gemensamt handlande på
ett organisatoriskt plan för att uppnå ett särskilt syfte. Med samverkan avses därmed ett
organiserat och systematiskt samarbete (SKL 2017).
Enligt SKL finns det ett särskilt stort värde av gemensamma samverkanslösningar i frågor
som rör kompetensförsörjning, lokal och regional utveckling och insatser för personer med
särskilt behov av stöd för att komma i arbete (ibid).
Enligt OECD kan samverkan bidra till kostnadseffektivitet och positiva effekter för
målgruppen, såsom till exempel ökad tillgänglighet (OECD 2015). Regeringens
Mottagandeutredning (SOU 2018:22) fastslår ytterligare att mottagandet av nyanlända
behöver reformeras då bristen på helhetsperspektiv och systemtänkande leder till långa
väntetider, långsam etablering och höga kostnader för enskilda och samhället.
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Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, lyfter vidare fram Kronobergs
invånare som de främsta resurserna för hållbar tillväxt och förnyelse. En av
huvudprioriteringarna för strategin är “Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa”, där man
betonar vikten av att aktörer genom samhandling kompetensutvecklar sysselsatta genom
hela arbetslivet och utvecklar lärande och kompetensförsörjning på arbetsplatser.
I projektets avstämningsrapport finns en aktivitetsplan för jämställdhetsintegreringen och
ett upplägg för detta arbete. Denna har vi jobbat efter och modifierat under tidens gång.
Nedan kommer en sammanställning av projektets riktlinjer, målsättningar och projektets
förändringsteori relaterat till faktiska resultat.
Vi har i projektet redan från start jobbat mycket med normer, attityder och förväntningar
gällande vad män respektive kvinnor anses ska/bör göra i relation till kön, utbildning och
arbetslivet. Vi har jobbat med detta brett, både i projektledningen för projektet, med
projektets medarbetare och våra samarbetspartners. Målet för detta har varit att vi ska se
varje enskild individ för vad den är och står för, inte för vilket kön eller vad våra
förväntningar på vad den enskilde borde förvärvsarbeta med eller utbilda sig till i Sverige
relaterat till kön. Vi har även i yrkessvenskan jobbat med jämställdhetsfrågor som en del i att
utbilda våra nyanlända i ämnet.
Denna hållning har kunnat fastställas då vi i projektets uppstartade vuxenutbildningar och i
vår urvalsgrupp till utbildningarna jobbat uteslutande med självbestämmande, dvs ingen
anvisning och därav minimal påverkan från projektpersonalen. Inför utbildningsstarterna har
vi jobbat med information till samtliga i projektets målgrupp om vad yrkesutbildningarna
leder till för typ av arbete och dess framtidsutsikter, detta genom förberedande/validerande
kurser och genom samarbete med arbetsförmedlingens ESF-projekt Fatta Kompetensen.
Nedan kommer ett exempel på upplägg till förberedande/validerande kurs som getts på
kommunens vuxenutbildning, denna kurs har lagts en termin innan utbildningsstart:
•
•

50% SFI (deltagare rekryterades från kurs B och uppåt)
50% läsa med deltagarna som går termin ett eller två på utbildningen deltagaren vill
läsa.
Vi har även jobbat med arbetsförmedlingens externa aktör, ABC- kraften, och vi startade en
sexveckors inledande kurs, på 100%, inför utbildningsstarterna för att de personerna som
sökt utbildningarna vi startat ska kunna få bilda sig en uppfattning om utbildningen de sökt
gällande kurser/ innehållet, framtidsutsikter samt få en inblick i framtida arbetsplatser. De
som klarar denna inledande introkurs med godkänd närvaro fick sedan en plats på
utbildningen.
Samarbetet med Fatta Kompetensen har gått ut på att ge information i samtliga SFI- klasser
kurs B och uppåt, om planerade utbildningsstarter och information om olika typer av
arbetsplatser som utbildningarna leder till. Detta görs bl a genom filmvisning från framtida
arbetsplatser, studiebesök på arbetsplatser samt muntlig och skriftlig information.
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Nedan kommer ett utdrag från avstämningsrapporten gällande indikatorer och förväntat
resultat.
Målsättningar:
Det absolut viktigaste inslaget i projektet är kontakten med arbetsmarknaden. I
enlighet med de mål och förväntade effekter som redogörs för i ansökan om
projektet (2015/00729) så ska deltagarna rustas för arbetsmarknaden och bli
självförsörjande.
I projektet så kommer en, sett till utbildning och yrkesbakgrund, varierad grupp
att ingå. Detta ställer i sin tur krav på att projektet förmår att tillgodose
insatser som är anpassade på individuell basis, med hänsyn till vilka
förutsättningar den enskilde deltagaren har. I projektens förväntade effekter så
är anställning och egenförsörjning genomsyrande. Projektets insatser ska
därigenom styras mot anställning för deltagaren. Närhelst en deltagare får en
handlingsplan så ska denna utformas på ett sådant vis att det tydligt går att se
mot vilket yrkesområde och tjänst deltagaren genom projektet förbereds.

Mål och resultat:
Detta projekt är en kraftsamling för fler utrikes födda kvinnor och män i arbete,
och genom ökad samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, SFI och det
lokala näringslivet så ska insatserna i projektet formas utifrån både deltagarna
och företagens behov. I följande presenteras projektets kort-och långsiktiga mål
som ska generera de önskade effekterna som anslås i ansökan.
För att undersöka deltagarnas upplevelse av projekt Kompetensförsörjning i
realtid så har en slutenkät genomförts till de deltagare som medverkat i
projektet via Evaluators webb-enkätsystem Examinare.
126 deltagare har kunnat ta del av Evaluators enkät som distribuerats
kontinuerligt under projektperioden. Svarsfrekvensen på enkäten är 66 svar
totalt av de 126 som vi vänt oss till d.v.s. en svarsfrekvens om 52 %.
Inom enkäten så varierar svarsfrekvensen på de olika frågorna, några deltagare
har valt att besvara hela enkäten medan andra inte fullföljt hela enkäten.
Svarsfrekvensen varierar på frågorna mellan 52 % och 32 %.

1. Målsättning: Minst 30 % av deltagarna ska gå vidare i anställning efter projektet
•
•

Indikator: Antal deltagare med anställning
Verifikation: Projektdokumentation
Den första målsättningen sammanfaller med projektets idé om att korta vägen
från nyanländ till nyanställd. I projektet tas hänsyn till olika individuella
förutsättningar så som utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet, men samtliga
insatser ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden där de individuella
deltagarplanerna har som gemensam utgångspunkt att deltagaren rustas för
ett specifikt yrkesområde.
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•

Resultat av målsättningen.
37 personer har fått arbete (29%), av dessa är nio kvinnor (18%) och 28 män
(37%).
Av de nio kvinnorna så arbetar fyra i privat sektor och fem i offentlig sektor.
Av de 28 männen så arbetar 12 i privat sektor och 14 i offentlig sektor samt två
i ideella sektorn.
Anställning utan subvention 16, nystartsjobb 6, extratjänst 14, egenföretagare
en.

2. Målsättning: Minst 30 % av deltagarna ska gå vidare i studier efter projektet
•
•

Indikator: Antal deltagare som avklarat grundskolenivå med behörighet att läsa
vidare
Verifikation: Projektdokumentation
En central del av projektet är utbildning, där det finns en tydlig koppling mellan
utbildningsnivå och chanser på arbetsmarknaden. De som kommer att delta i
projektet har olika utbildningsbakgrunder, men särskild problematik som
framträder är att målgruppen, (personer inom etableringen), har ett relativt
sett högt antal individer utan fullgjord grundskola (drygt 33 %).
I EU2020-målen så fastslås ett mål om att maximalt 10 % av befolkningen får
ha en ej fullgjord gymnasieutbildning. Hos gruppen nyanlända i Älmhults
kommun så är motsvarande siffra drygt 21 % idag. I projektet så innefattar de
kompetenshöjande insatser både utbildning och praktikplatser, utifrån vad
deltagaren har för förutsättningar och behov. För att kunna matcha
arbetsmarknadens behov i realtid så är det främst i de yrkesinriktade
gymnasieprogrammen som blir aktuella, så som vård & omsorgsprogrammet
samt el, teknik och husbyggnation (EU 2020- strategin).

•

Resultat av målsättningen
68 personer har fullföljt sin utbildning eller har en pågående utbildning (54%),
varav 36 personer är kvinnor (53%) och 32 personer är män (47%).

3. Målsättning: Minst 80 % av deltagarna ska uppleva att de ökat sitt självförtroende som
ett resultat av projektet.
•
•

Indikator: Antal deltagare som studerar på gymnasienivå
Verifikation: Projektdokumentation
Projektets insatser handlar om att stärka deltagarna för den svenska
arbetsmarknaden. Genom att delta i projektet så ska även självförtroendet öka
hos deltagarna, vilket medför stärkta individuella förutsättningar.
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•

Resultat av målsättningen
Frågan har besvarats av 45 personer (svarsfrekvens 36 %). 38 personer (84 %)
har angett att de stärkt och utvecklat sin tro på sig själva i mycket hög eller i
hög grad. Av de resterande svaren uppger 6 personer (13 %) att de stärkt och
utvecklat sin tro på sig själva i liten grad medan 1 person valt svarsalternativet
inte alls.

4. Målsättning: Minst 30 % av de deltagande arbetsgivarna upplever att projektet har
bidragit till deras kompetensförsörjning
•
•

Indikator: Upplevd förbättring
Verifikation: Intervjuer
För att uppnå projektets primära mål om att fler utrikes födda ska bli
självförsörjande så är det avgörande att företagen också vill anställa. En del i
detta handlar också om attityder, där fler företag ska tänka i termer av
mångfald och se utrikes födda som en tillgång för verksamheten.

•

Resultat av målsättning
Vi har inte specifik undersökt hur många av arbetsgivarna som upplever att
projektet bidragit till deras kompetensförsörjning, men av intervjuer med
arbetsgivare så framgår det att projektet på ett tydligt sätt bidragit till deras
kompetensutveckling inom ett antal olika bristyrken. Exempelvis kvalificerad
och utbildad städpersonal, CNC operatörer, möbelsnickare, etc.

5. Målsättning: 80 % av deltagarna uppfattar att de har utvecklat sina kunskaper och
färdigheter så att deras möjlighet att erhålla ett arbete och/eller förutsättningar för att
studera vidare ökat
•
•

Indikator: Upplevd förbättring
Verifikation: Intervjuer
Som framgick i problemanalysen (avstämningsrapporten) så förekommer idag
en betydande diskriminering på arbetsmarknaden. Många utsatta grupper, och
inte minst utrikes födda upplever att de inte konkurrerar på samma villkor som
inrikes födda på grund av sitt ursprung. En viktig del i integrationen är att
utrikes födda inkluderas i samhället på samma villkor som inrikes födda. Därför
blir en målsättning i projektet att deltagarna ska uppleva att de har utvecklat
sina färdigheter och står bättre rustade för arbetsmarknaden.

•

Resultat av målsättning
Vi har således ställt två frågor, en om att utveckla sin kompetens för att kunna
erhålla ett arbete respektive en om utvecklat sin kompetens för att kunna
studera vidare. För den första frågan om kompetens för att kunna få ett
arbete så uppger 85 % att de stärkt och utvecklats i mycket hög eller i hög
grad. För den andra frågan att utvecklas för att kunna studera vidare
så uppger 72,5 % av deltagarna att de stärkts och utvecklats i mycket hög
grad eller i hög grad. Svarsfrekvens på båda frågorna är 32 %.
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Jämställdhetsmål
Idag jobbar män heltid i högre grad än kvinnor (88 % av männen och 64 % av kvinnorna i
Kronobergs län). Detta får i sin tur konsekvenser för kvinnors löneutveckling, vilket strider
mot det av regeringen uppsatta målet (i projektet fokuseras mest på delmål 1, 2 och 3 i
regeringens jämställdhetsmål) att kvinnor ska ha rätt till ekonomisk självständighet livet ut.
Orsakerna till varför kvinnor jobbar deltid kan variera, men handlar ofta om traditionella
könsmönster som föreskriver att kvinnor ska ta det större ansvaret för hushållet och barnen.
I vissa yrkessektorer talar man ofta om ”ofrivillig deltid”, där man inte får den önskade
sysselsättningsgraden.

1. Målsättning: Minst 70 % av de kvinnor som genom projektet anställs ska ha en
sysselsättningsgrad på 100 %.
•
•

Indikator: Antal kvinnor som får heltidsanställning
Verifikation: Könsuppdelad projektdokumentation
Det finns ett tydligt könsmönster när det kommer till val av utbildning, där
kvinnor i högre grad väljer vård-och omsorgsyrken medan män i högre grad
väljer tekniska yrken. En övergripande målsättning för
jämställdhetsintegreringen är att den ska öppna upp för utbildnings-och
arbetsmöjligheter som inte bestäms av traditionella könsroller.

•

Resultat av målsättning
9 kvinnor (18%) har gått ut i arbete.
Av de 9 kvinnorna så arbetar 4 i privat sektor och 5 i offentlig sektor och enligt
projektets statistik har 6 personer (67%) av de anställda en
sysselsättningsgrad på 100 %.
Majoriteten av de deltagande kvinnorna i projektet går på en vuxenutbildning
och dessa utbildningar avslutas i december månad 2018 och det är därför
svårt att kunna svara på/ha rättvis statistik för denna fråga fullt ut.

2. Målsättning: Minst 70 % av deltagarna upplever att de kan välja en utbildnings-och
yrkesinriktning som idag domineras av det motsatta könet
•
•

Indikator: Upplevd möjlighet till fritt val av utbildning
Verifikation: Enkäter till deltagare
I analysen framgår det även att synen på utbildning kan skilja sig åt, och inte
minst kan detta ha påverkat utrikes födda kvinnors utbildningsbakgrund i
hemlandet. Det femte jämställdhetsmålet blir därför att projektet ska bidra till
en mer positiv uppfattning av att utbilda sig.

•

Resultat av målsättning
10 män påbörjande utbildning inom ett traditionellt kvinnligt kodat arbete
(vård) varav 4 avbröt sin utbildning.
2 kvinnor påbörjade utbildning inom ett traditionellt manligt yrke
(husbyggnationsutbildning) varav båda avbröt sin utbildning. Den en på grund
av ett jobberbjudande och den andra på grund av somatiska skäl (läkarintyg).
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3. Målsättning: Minst 90 % av deltagande kvinnor upplever att de efter projektets insatser
kan gå vidare i studier och/eller anställning
•
•

•

Indikator: Upplevd positiv intryck av vidareutbildning
Verifikation: Enkäter till deltagare
Resultat av målsättning
Frågan har besvarats av 22 kvinnor och är ställd som två frågor, en om
möjligheter att gå vidare i ett arbete och en fråga om möjligheter att gå vidare
i studier. Frågorna är operationaliserade så att det handlar om att både vilja
arbeta/studera, kunna klara av att arbeta/studera samt känna att man har
möjlighet erhålla ett arbete/studier.
Vad gäller andelen kvinnor som uppger att de närmat sig arbetsmarknaden så
menar 91 % att de gjort det i mycket hög eller i hög grad.
Vad gäller andelen kvinnor som uppger att man ökat sin studiemotivation
(närmat sig studier) så menar 77 % att de gjort det i mycket hög eller i hög
grad.

4. Målsättning: Minst 90 % av deltagarna uppfattar att projektet i sina insatser har tagit
hänsyn till psykiska och fysiska funktionsnedsättningar
•
•

Indikator: Upplevd tillgänglighet för olika behov
Verifikation: Könsuppdelade enkäter till deltagare samt projektpersonal
Utbildningsnivån är generellt sett lägre för personer med funktionsnedsättning
än befolkningen totalt. En del i förklaringen kan ligga i att utbildningsplatserna
inte är anpassade efter olika behov. Därför är det angeläget att projektet i sina
insatser har förmåga att tillgodose dessa för personer med olika fysiska och
psykiska behov. Tillgängligheten måste också beaktas i ur ett
jämställdhetsperspektiv.

•

Resultat av målsättning
Detta har varit en integrerad del av projektledningens synsätt genom hela
genomförandefasen och samtliga insatser i projektet har varit individuella där
dessa aspekter tagits i beaktande. Samtliga lokaler på Haganässkolans
vuxenutbildning är anpassade ur en tillgänglighetsaspekt med exempelvis
hörslingor. Vid aktiviteter i projektet har vi använt oss av enkelt språk och
tider som passar deltagarna. Ur ett jämställdhetsperspektiv har vi valt
arbetsmetoder och materia/bilder som ej är stereotypa.
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Sammanfattning av projektresultat från projektledningen:
Projektets sammanfattning av deltagarresultatet.
Totala antalet deltagare i projektet:
•

148 stycken (+ 34 män i kompletterande kurs, dessa räknas dock inte
med i slutresultatet)
• 88 män
• 60 kvinnor

Totala antalet som har fullföljt/ pågående utbildning under projektets gång:
•

68 stycken
• 32 män
• 36 kvinnor

Totalt i arbete under projektets gång:
(varav 15 stycken är deltagare som har studerat innan och inte ska räknas två gånger som
deltagare. 22 stycken har gått direkt till jobb, så när vi räknar totalt antal deltagare räknar vi
med 22 personer.)
•
•

•

37 stycken
28 män:
• Anställning utan subvention: 10 (7 i privat sektor, 3 i offentlig)
• Nystartsjobb: 5 (4 privat sektor, 1 offentlig)
• Extratjänst: 12 (10 i offentlig sektor, 2 i ideell sektor)
• Egenföretagare: 1 (1 privat sektor)
9 kvinnor:
• Anställning utan subvention: 6 (4 i privat sektor, 2 i offentlig)
• Nystartsjobb: 1 (1 offentlig sektor)
• Extratjänst: 2 (2 offentlig sektor)
• Egenföretagare: 0

Deltagare i vägledning/ matchning:
•

24 stycken
•
•

Män: 18
Kvinnor: 6
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Totalt avbrutna studier/ jobb (självvalt):
•

21 stycken
• Män: 10
• Kvinnor: 11

Totalt som fått en KiR-plan:
•

10 stycken
• Män: 5
• Kvinnor: 5

Avslutade med andra insatser (exempelvis gått in i annat ESF- projekt):
•

3 stycken
• Män: 1
• Kvinnor: 2

Deltagare som gått en utbildning och deras sysselsättning efter avslutade studier.
Restaurang och livsmedel, 18 deltagare som fullföljt/går utbildningen.
Män: 9
•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 1
• Nystartsjobb: 0
• Extratjänst: 0

•
•
•

Avslutade studier utan jobb: 2
Studier nu: 6
Avbrutna: 2

Kvinnor: 9
•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 3
• Nystartsjobb: 0
• Extratjänst: 0

•
•

Avslutade studier utan jobb: 3
Studier nu: 3
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Undersköterskeutbildning, 9 deltagare totalt som fullföljt/går utbildningen.
Män: 5
•

Arbete:
•
•
•

•
•
•

Anställning utan subvention: 0
Nystartsjobb: 0
Extratjänst: 0

Avslutade studier utan jobb: 1
Studier nu: 4
Avbrutna: 4

Kvinnor: 4
•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 0
• Nystartsjobb: 0
• Extratjänst: 0

•
•

Studier nu: 4
Avbrutna: 6

Industriutbildning, inriktning CNC: 8 deltagare totalt som fullföljt/går utbildningen
Män: 8
•

Arbete:
•
•
•

•

Anställning utan subvention: 4
Nystartsjobb: 1
Extratjänst:

Studier nu: 3

Kvinnor: 0

Husbyggnationsutbildningen: 5 st deltagare totalt som fullföljt/går utbildningen
Män: 5
•

Arbete:
•
•
•

Anställning utan subvention: 0
Nystartsjobb: 0
Extratjänst: 0
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•

Studier nu: 5

Kvinnor: 0. Två kvinnor började utbildningen, men hoppade senare av
utbildningen. En på grund av ett jobberbjudande och den andra på grund av
somatiska skäl (läkarintyg).

Barnskötare/ elevassistent: 20 deltagare totalt som fullföljt/går utbildning.
Män: 0
Kvinnor: 20
•

•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 0
• Nystartsjobb: 0
• Extratjänst: 0
Studier nu: 20

Kompletterande kurser, 3 deltagare (+ 34):
Män: 3
•

2 av dessa har jobb: 1 är egenföretagare, 1 anställd utan subvention.
Den 3:e studerar vidare.
• (+ 34 stycken som går industrisvenska)
Kvinnor: 0

KiR, Städa Tillsammans (Extratjänst + utbildning hand i hand)
Män: 2
•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 1
• Avslutad och arbetssökande: 1 (personen har blivit erbjuden
anställning men valt att tacka nej)

Kvinnor: 3
•

Arbete:
• Anställning utan subvention: 2
• Avslutad och arbetssökande: 1 (personen har blivit erbjuden
anställning men valt att tacka nej)
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Arbetssätt:
De arbetsmetoder som tagits fram i KiR-projektet har haft goda resultat och bidragit till att
kommunens arbetsförmedling, vuxenutbildning, socialtjänst och integration-och
arbetsmarknadssamordning närmat sig varandra och börjat samverka för att effektivisera
arbetet med nyanländas etablering. Det finns en stark vilja och ett stort behov bland
befintliga aktörer att fortsätta implementera metoden i Älmhults kommun och utveckla
detta arbetssätt vidare.
Ett exempel på detta är att i nuläget omfattar metoden nyanlända i kommunen men KiRmetoden behöver utökas för att även inkludera andra grupper och individer som behöver
stöd för att komma vidare till studier och/eller arbete. Kommunledning samt ledning inom
respektive verksamhet har fattat beslut om fortsatt och fördjupad samverkan mellan
berörda aktörer. Utgångspunkten är att arbetsförmedlingen, socialtjänsten och
vuxenutbildningen möter samma individer och behöver utgöra ett enat stöd för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för den enskilde individen. Tillsammans kan vi uppnå mål som
parterna var för sig inte kan uppnå.
För att kunna nå ut med projektets arbetssätt och kunna fullfölja utbildningarna vi startat
har vi i projektet anställt följande funktioner, förutom projektledare och
projektadministratör, tre studiehandledare (en med tigrinja, en med dari och en med
arabiska som modersmål), en yrkessvensklärare och en karaktärsämneslärare i barnskötare/
elevassistentämnen.

Uppdragsbeskrivning för studiehandledare i Kompetensförsörjning i realtid:
Som studiehandledare utgör du en viktig länk mellan deltagaren och det
svenska samhället. Genom god förståelse för deltagarens modersmål och
kultur, samt det svenska språket och arbetsmarknaden så är du ett viktigt stöd
för deltagaren såväl under projektet som dennes fortsatta utveckling och
integration i samhället.
Nedan följer studiehandledarens främsta arbetsuppgifter:
1. Följa deltagaren på plats
• Ge deltagaren språkligt stöd så att denne kan klara av och
utvecklas i sin utbildning och/eller praktik vid arbetsplats. Det är
viktigt att arbetsspråk är svenska.
• Ge löpande samhällsorientering i de fall deltagaren kan behöva
förståelse för hur något fungerar i samhället/arbetsmarknaden.
Exempel kan vara vilka myndigheter man vänder sig till, hur
arbetstid regleras eller annan baskunskap.
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2. Återkoppling till projektet
• Fylla i närvarorapport för deltagaren, och i slutet av varje månad
skriva under denna och skicka till projektadministratören.
• Skriftligt sammanfatta deltagarens utveckling, där du
anteckningar förbättringar och behov som deltagaren anser sig
ha.
Uppdragsbeskrivning för yrkessvensklärare i Kompetensförsörjning i realtid:
En viktig förklaring till att utrikes födda har svårare att få arbete än inrikes
födda är språket. Det är viktigt att kunna göra sig förstådd och
yrkessvensklärare i projektet ska stödja deltagarna i deras språkutveckling med
fokus på arbete. Som yrkessvensklärare jobbar man bland annat med de
projektdeltagare som läser en vuxenutbildning på Haganässkolan och detta
görs i tätt samarbete de tre studiehandledarna samt karaktärsämneslärarna för
att på bästa sätt kunna hjälpa deltagarna framåt i det svenska yrkesspråket.
Förutom yrkessvenska ingår även jämställdhet, svenskt politiskt system och
demokrati samt CV skrivning.

Uppdragsbeskrivning för karaktärsämneslärare i Kompetensförsörjning i realtid:
Som karaktärsämneslärare inom projektet KiR och
barnskötare/elevassistentutbildningen, där ett krav för att bli antagen är att du
har ett annat modersmål än svenska, jobbar du tätt tillsammans med
studiehandledarna och yrkessvenskläraren. Detta för att på alla sätt medverka
till att våra elever/deltagare i projektet klarar sin utbildning och efter
utbildningen vara anställningsbar. Arbetsuppgifterna innebär att jobba efter
skolverkets- och branschorganisationernas rekommendationer för
anställbarhet för våra elever/deltagare samt i nära samarbete med Älmhults
kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Utbildningen ges över tre terminer
för att, förutom karaktärsämnena, även innefatta schemalagd
studiehandledning och yrkessvenska.

Det första som startades i projektet var en mötesplattform mellan projektledare och
arbetsförmedling. Denna mötesplattform blev ett återkommande möte varje vecka, och
döptes till urvalsgruppsmöte. Syftet var att projektledare och arbetsförmedlingen i
kommunen skulle få igång ett kontinuerligt samarbete samt att projektledaren skulle få
förståelse för arbetsförmedlingens faktiska arbetsuppgifter gällande gruppen etablerare och
detta uppdrag. För att få struktur på detta möte författade projektet en stadga som båda
parter godtog. Stadgan gjorde klart om vilka beslut som skulle tas på mötena, så som vilka
deltagare som är aktuella för projektet, vilka insatser som är lämpliga för personerna som
ska integreras på den svenska arbetsmarknaden eller gå vidare i högre studier.
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Från början var det endast projektledare och arbetsförmedlare som deltog, men mötet
utökades relativt snabbt till att inkludera andra, i kommunen, verkande ESF-projekt och
senare även kommunens socialförvaltning.
Arbetsfördelningen var klar från början och det ställdes krav på att komma förberedd så
beslut kunde fattas vid sittande möte. Projektledarens roll var att ta fram faktiska behov av
yrkesroller/yrkesinriktningar utifrån kartläggning av företagens kompetensbehov. Men det
innebar även att inom projektet följa upp aktiviteterna som det beslutades om på
urvalsgruppsmötena och detta gjordes dels av upphandlad utvärderingsfirma Evaluator,
projektledaren själv och av projektadministratören. Deltagarnas aktiviteter rapporterades
månadsvis till ESF och SCB. Arbetsförmedlingens roll var att genom kontakt med
projektledaren angående det lokala kompetensbehovet matcha lämpliga kandidater som
befinner sig inom etableringen.
Samtliga beslut om insatser syftade till att deltagaren skulle stärkte sin ställning på
arbetsmarknaden, genom antingen praktik/avlönad anställning, kompletterande studier för
att stå sig i konkurrensen och uppfylla branschorganisationernas krav på ett yrke eller högre
studier.
Alla beslut skulle ta sin utgångspunkt i deltagarens nuvarande kunskaper och
förutsättningar, det vill säga vad deltagaren vill och kan samt hur dessa kan utvecklas genom
insatsen.

För att kunna ta rätt beslut beaktades följande:
1. Språkkunskaper
- Har deltagaren tillräckliga kunskaper i det svenska/engelska språket?
- Vad behöver deltagaren utveckla (ordinarie SFI-undervisning, yrkessvenska eller
studiehandledning på modersmål eller en kombination av de tre?)
2. Utbildning
- Vilken utbildningsnivå har deltagaren?
- Har deltagaren någon specifik yrkesinriktning på sin utbildning?
- Vilka kompletterande kurser behöver deltagaren?
3. Yrke
- Vilken arbetslivserfarenhet har deltagaren?
- Vad vill deltagaren jobba med?
- Vilket yrke är aktuellt för deltagaren på kort och lång sikt?
- Vilka anställningsformer är aktuella för deltagaren?
4. Etableringsuppdraget
- Hur lång tid har deltagaren kvar i etableringen?
- Vilka alternativa ersättningar/försörjningsmetoder kan deltagaren ha?
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Urvalsgruppsmötena utvecklade snabbt samarbetet med kommunens arbetsgivare och
denna fördjupning döptes till direktmatchning och blev en stående mötespunkt på
urvalsgruppsmötena.
Målet med direktmatchningen i projektet var att deltagarna skulle erhålla en reguljär
anställning, genom en prövoperiod som involverade praktik och/eller anställningsstöd under
en begränsad period. Stödet arbetsgivaren kunde förvänta sig från projektet var hjälp med
studiehandledning på modersmål samt yrkessvenska för att snabbt lära sig svenskan.
Praktiskt exempel på hur studiehandledarna kunde vara behjälpliga var exempelvis vid
säkerhetsgenomgångar på arbetsplatsen där studiehandledaren enkelt kunde översätta
delar av genomgången till deltagarens modersmål för att vara helt på det säkra med att
arbetstagaren hade uppfattat säkerhetsföreskrifterna. Våra studiehandledare har även varit
behjälpliga när arbetstagare gått kompetenshöjande utbildningar på sina arbetsplats genom
att gå igenom materialet på deras hemspråk samt tolka vissa delar.
Det var handläggaren på arbetsförmedlingen, arbetsgivaren samt projektledare i projektet
som kom fram till bäst lämpade anställningsstöd.

Upplägg på direktmatchning som presenterades i tre steg för arbetsgivare:

•

Två månaders praktik kombinerat med SFI. Kontinuerlig
uppföljning från projektet.
•

•

50- 70 % praktik/jobb

• 50- 30 % SFI-undervisning
Målet är att deltagaren ska ha en reguljär anställning (eller av
staten subventionerad anställning) inom två månader från att
insatserna påbörjas. Med hänsyn till individuella förutsättningar,
så som utbildningsbakgrund, språklig behärskning och
arbetslivserfarenhet så kan processen komma att förlängas.
Praktiken tillämpas dock i maximalt 2 månader.

•

Från månad 3 fram till månad 8 (eller så länge deltagaren har ett
fortsatt behov) instegsjobb som kombineras med yrkessvenska
och eventuellt kompletterande kurs/utbildning. Detta är en
viktig del då vi vill att deltagarna i projektet ska stå sig i
konkurrensen för ett eventuellt nytt arbete. Branschrådets och
skolverkets rekommendationer för färdigheter för att kunna
jobba inom ett yrke beaktas.

•

Nystartsjobb (tillsvidareanställning, timanställning,
visstidsanställning).
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Parallellt med urvalsgruppsmötena startade projektet utbildningar på kommunens
vuxenutbildning. Utbildningarna startades efter att projektet hade inventerat arbetsgivarnas
kompetensbehov nu och framåt.
Upplägget för utbildningarna som startas är som följer:
•

Elever, i kommunens reguljära vuxenutbildningar, i projektets målgrupp
erbjuds schemalagd klassrumsundervisning i yrkessvenska samt särskilt
språkstöd från våra studiehandledare.

•

KiR- utbildningarna som startas är samtliga en termin längre än de reguljära
utbildningarna. Detta för att ge varje deltagare en chans att klara utbildningen
genom att sakna ner farten samt kunna läsa yrkessvenska, ha hjälp av
studiehandledarna och lära sig studieteknik.

•

Nära samarbete med arbetslivet i kommunen, detta i form av programråd
men även företagsbesök där vi stämmer av att utbildningarna vi startar
stämmer överens med framtida arbetsgivares kompetenskrav. Detta även för
att säkra APL- platser.

•

Alla utbildningar har APL och vissa av utbildningarna har en praktikdag i
veckan och sen en längre sammanhängande period, detta bestäms i samråd
med aktuell arbetsmarknad. Detta för att öka anställningsbarheten för våra
elever samt för att kunna praktisera det de lär sig i skolan.

Utbildningarna vi startat och stöttat inom projektets genomförandefas är:
•

Barnskötare/ elevassistentutbildning. Start HT 2017, VT 2019 (tre terminer).

•

Industriutbildning, inriktning CNC. Start HT 2016, HT 2017, VT 2018 (tre terminer).

•

Husbyggnationsutbildning. Start VT 2018 (tre terminer).

•

Undersköterskeutbildning. HT 2016, HT 2017, VT 2018 (tre terminer).

•

Förberedande/ validerande kockkurs. Start VT 2017 (en termin), VT 2018 (tre
månader).

•

Förberedande kurs inför undersköterskeutbildning (sex veckor lång kurs som
startades tillsammans med ABC- kraften, arbetsförmedlingens kompletterande
aktör).

•

Deltagare i vår målgrupp som kommit in på reguljära VUX- utbildningar har erbjudits
schemalagd studiehandledning och yrkessvenska (orienteringskurser).

•

Kompletterande kurser som ges på Haganässkolans för deltagare som fått sin
utbildning validerad, oftast från arbetsförmedlingen, men saknar kurser för att kunna
arbeta inom sitt yrke på den svenska arbetsmarknaden.

•

Nära samarbete med arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.
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Som en spinoff från projektet med förberedande kurser kommer vuxenutbildningen jobba
med en en veckor lång introduktionskurs för samtliga som blivit antagna på någon av
kommunens vuxenutbildningar. Upplägget har tagits fram via samarbete mellan yrkeslärare
och projektledare och innehåller följande delar:
Samarbete
•

Arbeta i basgrupper med övningar gällande kunskapskraven

•
•
•
•
•
•

ItsLearning,
Inläsningstjänst
Mail
Word
Powerpoint
Inlogg till skolans system

IT- kunskap

Bibliotekskunskap
•
•
•
•
•

Hitta i biblioteket
Låna böcker- lånekort
Söka information på internet, källkritik
National Encyklopedin
Ljudböcker

•
•
•
•

Strategier för att anteckna, lyssna och diskutera
Lässtrategier
Redovisa
EPA (E= enskilt, eleven funderar själv. P= par, eleverna funderar
i par. A= alla diskuterar). Verktyg som används vid exempelvis
samtal kring begrepp för ökat lärande.
Egenansvar

Studieteknik

•

Yrkessvenska/Studiehandledning
•
•

Vad ingår i yrkessvenskan
Information om studiehandledning och arbetssätt/syfte och
vad man kan förvänta sig för hjälp

Arbetsmarknadsbesök
•
•

Samverkan med arbetsmarknaden
Få besök av chefer och samordnare från framtida arbetsplatser
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Uppdragsutbildning
Ett spinoffspår från projektet är de visstidsanställda arbetstagarna på företagen i
kommunen, majoriteten har kommit från projektet, där arbetsgivarna ser att/identifierar att
det svenska språket är ett hinder för att kunna erbjuda arbetstagarna en
tillsvidareanställning, även om kompetensbehovet från arbetsgivarens sida finns.
Vuxenutbildningen (med hjälp av projektledaren) startades ett industrisvenskaspår i form av
en uppdragsutbildning. Tre företag i kommunen är nu med i detta och detta pågår under HT
2018 och kursen hålls på kvällstid, direkt efter arbetsdagens slut. Kursen hålls två gånger i
veckan och varje tillfälle är två timmar långt.
”Vuxenutbildningen i Älmhults kommun erbjuder arbetsgivare from hösten
2018 uppdragsutbildning i form av industrisvenska för utlandsfödda
medarbetare. Undervisningen, som omfattar 16 tillfällen á två timmar per
vecka på kvällstid, ges i svenska språket med inriktning mot industriyrket.
Undervisningen sker i grupp om maximalt 20 deltagare. Ingen betygsättning
ges. Lokal finns tillgänglig på Haganässkolan men utbildningen kan även
utlokaliseras till lokala företag i Älmhults kommun. Flera arbetsgivare kan stå
som uppdragsgivare för gemensam utbildning.
Uppdragsutbildningen Industrisvenska syftar till att medarbetarna snabbare
lära sig svenska med specifik terminologi för yrkesområdet. Detta medför att
arbetsgivare kan känna sig tryggare i att nyanställd personal som lär sig förstå
och kommunicera snabbare på arbetsplatsen”.
Personer med utländsk bakgrund bör genom uppdragsutbildning inom specifik
arbetsplatssvenska ges utökade möjligheter att anställas. Uppdragsutbildningar kommer
sannolikt att ingå som en del i framtida jobbspår i kommunen.
I projektet har vi även jobbat med utbildningsprojekt i annat utförande:
Städa tillsammans:
Syfte:
Idén till Städa tillsammans kommer från KiR- projektet och utvecklades i
samarbete med kommunens arbetsförmedling samt Tekniska förvaltning.
Tanken var att erbjuda fem till sex etablerare en extratjänst under ett år, som
skulle innehålla följande:
-

Läsa klart SFI
Få lokalvårdsutbildning av Tekniska förvaltningen i kommunen
Yrkessvenska
Få arbetslivserfarenhet
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Urval:
Detta skedde genom att arbetsförmedlingen skickade ut information om denna
chans till alla etablerare som läste SFI C och D (detta med hjälp av
arbetsledaren på SFI). När anmälningsdagen passerat samlades projektledaren
för KiR, arbetsförmedlare, lokalvårdchefen, ABC- kraften (arbetsförmedlingens
kompletterande aktör) samt lärare från SFI för att gå igenom de ca 40
personerna som sökt om att få vara med. Urvalgruppen valde ut 10 av de
sökande och gav deras uppgifter till lokalvårdschefen för att hon i sin tur kunde
kalla till intervju. Sex av de 10 blev erbjuden en plats, men en hoppade av.
Genomförande:
De fem deltagarna började med att läsa SFI på 50% och få utbildning i
lokalvård/arbetslivserfarenhet på 50%. Deltagarna har under hela tiden haft en
handledarna knuten till sig samt arbetsledarna att vända sig till. Under årets
inplanerade möten mellan deltagarna och lokalvården har alltid KiRs
studiehandledare varit med för att vi ska kunna förvissa oss om att deltagarna
har kunnat ta till sig informationen som förmedlades. Eftersom det är en
utbildningsdel i upplägget har det varit viktigt att deltagarna får se olika miljöer
och får lära sig att städa olika material och därför har de inte varit knutna till en
plats utan de har varit veckovis på samma ställer för att sedan byta.
Deltagarnas tider med lokalvården har lagts så de ska kunna vara med på
fikapauser osv för att få med den sociala biten. Som sista examensdel i städa
tillsammans har deltagarna fått ett sms skickat till sig på morgonen om var de
ska vara under dagen, detta för att göra deltagarna så rustade och
anställningsbara som möjligt.
Utfall:
Städa tillsammans slutade 2018-09-24 och av de fem som deltog har idag tre
arbeten inom kommunens lokalvård (samtliga fem erbjöds arbete, men två
tackade nej).

KiR- Planen
KiR- planen kom till efter att projektledningen i ett tidigt skede gått igenom de
kommunplacerade nyanländas kontakter/beröringspunkter med aktörer involverade i deras
etableringsuppdrag. Den nyanlände kunde träffa upp till åtta aktörer som alla efterfrågade
samma saker (ex utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund) och ingen samverkan mellan
aktörerna fanns. Ur detta kom idén till KiR-planen och dess främsta syftet är att när de
kommunplacerade nyanlända blir kända ha ett gemensamt första möte där
arbetsförmedlingen, kommunens vuxenutbildning, socialtjänst, representant från berörda
projekt, (Kompetensförsörjning i realtid, Fatta kompetensen och Etableringssamverkan
Kronoberg) tolk och den nyanlända själv deltar för att samverka kring de frågor som alla
aktörer har en del i.
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Lokal Bemanning, upphandlat företag för kompetensinventering av behoven på den lokala
arbetsmarknaden, fick i uppgift att hjälpa till att ta fram underlag till KiR- planen gällande
bristyrken i kommunen, individuellt kartläggningsmaterial samt branchorganisationsfakta för
rätt kompetens gällande yrke samt jobba med valideringsfrågan. Detta resulterade i en
handbok som används vid KiR- plansmötena med syfte att hjälpa deltagare att välja rätt
yrkesinriktning, rusta deltagare kompetensmässigt för vald yrkesinriktning, tillgodose
arbetsgivares kompetensbehov samt kvalitetssäkra utförandet av olika moment och
processer inom projektet.
KiR- planens syfte är att direkt kunna förkorta de nyanländas väg till självförsörjning och
skapa en gemensam bild av hur den nyanlända på bästa sätt hjälps och vem av aktörerna
som hjälper till/guidar med vad. Vid mötet tar man höjd för hur man på snabbast sätt kan
guida till målet genom ex validering av tidigare yrkes/studiebakgrund, snabbaste vägen till
att bli högskoleförberedd, vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller
direktmatchning mot Älmhults arbetsliv. Ett annat syfte är att på ett och samma möte, med
en satt mötesstruktur, sammanföra samtliga involverade aktörer som ingår i processen för
att uppnå ovan och för att förkorta väntetiden för den enskilde och dess aktiviteter mot
självförsörjning.

Hållpunkter inför ett KiR- möte och mallar:
Socialtjänsten, som träffar klienterna vid inskrivningsmöten/mottagningssamtalet, ser till så
samtycke skrivs för att kunna hålla KiR- plansmötet. Här får den nyanlända även den första
informationen från socialtjänsten.
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SAMTYCKE FÖR KiR- PLAN

Enskild individ
Jag tillåter att de aktörer och myndigheter (Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen), som är aktuella i KiRplanen, får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om mig och min väg till självförsörjning.
Jag är medveten om att detta samtycke när som helst kan återkallas av mig genom att jag meddelar den i
planen namngivna ansvariga personen på arbetsförmedlingen eller kommunen.

Arbetsförmedlingen
Vuxenutbildningen
Socialtjänsten

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Datum
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En kallelse skickas till berörda parter som ska vara med på KiR- plansmötet. Mötesstrukturen
är satt till tisdagar mellan 13- 15 och denna tid hålls öppet av samtliga involverade aktörer
upp till fem arbetsdagar innan mötet för att möjliggöra mötet.
Personuppgifter för den nyanlände ska vara med så arbetsförmedlingen kan förbereda
mötet.
Kallelse
Datum

Klockslag

Plats

KiR- plan kring
Namn

Personnummer

Adress
Mobil

Postadress
E-post
Modersmål

Samtycke till informationsöverföring har medgivits

Tolk på följande språk ska medverka vid KiR- plansmötet. Arbetsförmedlingen bokar.

Syfte
Upprätta KiR- plan

Uppföljning KiR- plan

Kallade till mötet

Verksamhet
Arbetsförmedlingen
Vuxenutbildningen
Socialtjänsten

Kallade

Kallande verksamhet
Namn
Funktion
Verksamhet
Telefon
E-post
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En fast mötesstruktur används där de frågor samtliga involverade aktörer vill ha svar på från
den nyanlända ställs för att snabbt kunna hjälpa den enskilde i riktning mot självförsörjande.
Genomförande av ett KiR- plansmöte:
•
•
•
•
•
•
•

Mötet hålls alltid i arbetsförmedlingens lokaler
Hälsa välkommen och låta alla deltagarna presentera sig
Berätta vem som leder mötet och vem som dokumenterar i mallen
Berätta igen om syftet med mötet, varför KiR- planen har initierats och hur lång
tid mötet varar (högst en timme)
Arbetsförmedlingen börjar med sina blanketter, berätta om
etableringsprogrammet och lite bakgrund
Följer sen KiR-planens upplägg, användning av teach backmetoden
Samtliga parter signerar planen och planen skickas till den enskilde då det är den
enskilde som äger sin plan. I planen blir det tydligt vem som är ansvarig för vad i
arbetet/processen med att hjälpa den enskilde till självförsörjning.

KiR- PLAN 2018- 00- 00
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Telefon

E-post

Samordningsansvarig

Viktiga personer

Modersmål

Livsområde (behov och resurser)
Familj/ anhörig/ närstående
Hälsa
Boende
Fritid/ intresse
Övrigt
Andra språkkunskaper och nivå
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Livsområde (kan och vill)
Tidigare arbetslivserfarenhet
Tidigare studiebakgrund (utbildning)
Översättning/ Validering av betyg, kompetens eller kunskap
Framtidsplaner/ mål (ingår presentation av Älmhults kommuns bristyrken)

Vill
Kan
Styrkor
Svagheter
Svenskt körkort
Tillgång till bil
Kan du jobba/
studera heltid?
Möjlighet att jobba
obekväma
arbetstider
Inskriven på SFI?
Övrig information
av vikt
Uppföljning

ARBETE

UTBILDNING

FRITID

Vad du vill arbeta med

Vad du vill utbilda dig till

Vad du vill göra på fritiden

Vad du kan arbeta med

Vad du kan utbilda dig till

Vad du kan göra på fritiden

Dina styrkor i ditt arbete

Dina styrkor vid utbildning

Dina styrkor på din fritid

Dina svagheter i ditt arbete

Dina svagheter vid utbildning

Dina svagheter på din fritid

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej, vad är hindret?

Ja

Nej, vad är hindret?

Datum och plats

Vad som ska göras och vem som ansvarar för vad

Medverkande

Signatur

Den enskilde

Arbetsförmedlingen
Vuxenutbildningen
Socialtjänsten

Den enskilde har godkänt planen
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Innan avslutat KiR- plansmöte bokas en tid för uppföljningsmöte, detta möte planeras oftast
till sex veckor efter det första mötet och med på detta möte är, förutom den enskilde,
arbetsförmedling, representant från vuxenutbildningen och eventuellt representant från
samverkande ESF-projekt som omnämnts tidigare.
KiR- PLAN Uppföljning 2018-00-00
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Telefon

E-post

Samordningsansvarig

Viktiga personer

Modersmål

Uppföljning plan/ mål
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete:

Konferenser projektet medverkat på:
Projektet har varit inbjudet att tala på Migration och etableringskonferensen 2017, på Växjö
konserthus för att sprida projektets arbete och resultat samt för att tala om samverkan
mellan vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.
Projektet var även med vid Strukturfonder i Småland och Öarna: erfarenheter och
framtidsutsikter 2018 för att tala om vilka specifika utmaningar man stöter på som
projektledare när man arbetar med deltagare som står långt från den svenska
arbetsmarknaden, inom etableringen. Men även hur man kan lägga upp projektmål i
samverkan som matchar individ mot arbete samt hur detta bör göras i
genomförandeorganisationerna långsiktigt.
Vi pratade vidare om hur man genomför ett framgångsrikt samverkansprojekt/samarbetar
med andra aktörer, vilka som då är framgångsfaktorerna samt koncepten och
samverkansformen för detta.

Integrationsnätverk:
Projektledaren har varit deltagare och föredragande i Linnéuniversitetets Integrationsnätverk
där representanter från Kronoberg, Kalmar och Blekinge län, Arbetsförmedling,
Länsstyrelsen och region Kronoberg deltar. Syftet med nätverket är att sprida goda
integrationsexempel från de olika organisationerna/kommunerna samt lära av varandra.

Studiebesök:
Vi har även tagit emot ett flertal studiebesök från andra kommuner för att berätta om de
inom KiR startade utbildningarna där yrkessvenska och studiehandledning ingår samt hur vi
kopplar ihop vuxenutbildningarna med kommunens arbetsgivare. Ett exempel på detta var
Kristianstad kommun och vid ett annat tillfälle Markaryds kommun som var på studiebesök
med alla sina aktörer som jobbar inom vuxenutbildningen. Grannkommunerna i länet har vid
olika tillfällen och i olika konstellationer varit och lyssnat på projektledning och
projektpersonalen som har delat med sig av projektets arbetssätt och hur de jobbar.
Etableringssamverkan Kronoberg (ESK) har varit på studiebesök vid tre tillfällen och
projektledaren har varit föredragande vid ett flertal tillfällen hos ESK i olika sammanhang.
Karlskrona kommun bjöd in projektledaren för att berätta om projektet på en
samverkansdag de arrangerade och detta resulterade i en god kontakt och
erfarenhetsutbyte mellan KiR och Karlskrona kommuns arbetsmarknadsenhet.
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Tidningsartiklar:
Smålandsposten har under hela projektets varande skrivit artiklar om projektet och dess
deltagare och visat intresse för projektets framgångar och progression.

SKL:
Projektet har varit i kontakt med SKL angående KiR- planen som tagits fram i projektet, detta
då inspiration till planen ursprungligen kommer från SIPen och SKL har följt arbetet med
intresse.

Kunskapsresa till Köpenhamn:
Den 4-5 juni 2018 var projektpersonal från KiR, samarbetspartners från arbetsförmedlingen
och representanter från socialtjänsten i Älmhults kommun samt kollegor från Ljungby
kommun på studiebesök i Köpenhamn för att lära av hur Danmark arbetar med integration,
mottagande och nyanländas etablering och skapa vidare samsyn kring dessa frågor. Besöket
var mycket uppskattat av deltagarna och gav nya idéer och tankar för hur vi kan underlätta
integrationen i arbetslivet för nyanlända och jobba tillsammans med "En väg in" för de som
söker arbete eller studier i kommunen.

Projektet har även vid upprepade tillfällen varit delaktigt i Region KronobergsKompetensforum samt samarbetat med DUA gällande KiRs jobbspår som i mångt och
mycket har samma upplägg som DUAs jobbspår.
Relaterat till projektets samverkansarbete och framgångar i detta har projektledaren varit
med i regionens övergripande samverkansarbete med de regionala och lokala
överenskommelserna.

Projektets spridningsseminarium.
Projektets spridningsseminarium hölls den 19:e oktober 2018. Programmet för dagen
innehöll bland annat presentationer av projektet och dess resultat, intervjuer med deltagare
som berättade om sin resa till jobb i Sverige, panelsamtal kring kompetensförsörjning och
utbildning-och jobbspår, föreläsning om interkulturell kompetens på den svenska
arbetsmarknaden samt diskussioner kring samverkan och inkludering.
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, vuxenutbildningen och projektledningen berättade om
hur projektet utvecklats, projektets framgångsfaktorer och hur samverkan mellan de olika
aktörerna har vuxit fram under projektets gång. I seminariets panelsamtal kring utbildning
deltog två av KiR:s studiehandledare, rektorn för Haganässkolans vuxenutbildning, en av
eleverna på KiR-utbildningen barnskötare/elevassistent, en av våra yrkeslärare samt en av
kommunens politiker i utbildningsnämnden. I panelsamtalet kring arbete och jobbspår
deltog HR-chefen för ett av kommunens största industriföretag, enhetschefen på
socialförvaltningen i Älmhults kommun, lokalvårdschefen, arbetsförmedlingschefen samt en
av våra deltagare som via projektet fått en anställning på socialförvaltningen i Älmhult.
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Publiken var väldigt aktiv under hela dagen och ställde många frågor till föreläsare och
projektledning. Totalt var 86 personer anmälda till slutseminariet varav 73 kom. Bland
intressenterna fanns bland annat politiker, integrationssamordnare, företagare, kommunen,
representanter från civilsamhället, regionala aktörer och andra projekt i regionen.

Under genomförandefasen spreds information löpande till följande parter:
Projektägare:
Fick information kring hur projektet fortlöpte och detta främst genom tillgång till en
projektgemensam mapp som löpande uppdaterades.
Styrgruppen:
På de månatligt inbokade mötena delgavs information om arbetssätt och planer framåt, hur
väl projektet följer planen, problem och risker i projektet, resultatets form och utveckling
samt den löpande implementeringen. Med i styrgruppen var rektor för vuxenutbildningen,
IFO- chefen i kommunen, HR- chefen i kommunen, representant från näringslivet,
arbetsförmedlingens chef, arbetsmarknads- och integrationssamordnare,
näringslivsutvecklare, projektledare, projektadministratör samt projektets utvärderare
Evaluator och under en begränsad tid i genomförandefasen Lokal Bemanning.
Samordningsgrupp vuxenutbildningen:
Veckovis uppdatering kring utbildningsstarter, fortbildning av projektpersonal och urval till
utbildningar.
Europeiska Socialfonden (ESF):
Månatlig lägesrapport till för projektet utsedd föredragande, ytterligare dialog fördes vid
behov.
Statistiska centralbyrån:
Månatliga deltagaraktiviteter skickas in för statistikuppföljning.
Älmhults kommuns hemsida:
På kommunens hemsida har projektet haft uppdaterad information om projektet riktat till
allmänheten, deltagare och arbetstagare i kommunen. Uppdatering av antal aktiva
deltagare, utbildningsstarter osv, har gjorts ca varannan månad.
Älmhults kommuns VD- nätverk:
Projektledaren har vid upprepade tillfällen bjudits in för att vara med på kommunens
näringslivsutvecklares upprättade VD- nätverk för att där berätta om hur projektet jobbar
och vilket stöd/hjälp företagen kan få från projektet. Allt från anställningsstöd till
kompletterande kurser för deras arbetstagare till direktmatchningar.
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Interna intressenter:
Projektledaren har vid flertal tillfällen medverkat på kommunens personalutskott,
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att presentera projektets resultat och
framtagna arbetssätt.
Hur förs projektresultatet vidare?
Då de, i projektet, framarbetade arbetssätten och samverkansformerna visat sig vara lyckade
samt det faktum att vi under hela genomförandefasen jobbat med implementering har
övergången från projektavslut till rådande arbetssätt varit smidigt. Ett exempel på detta är
vuxenutbildningens utbildningar och upplägg. VT 2019 börjar fem nya utbildningar som
samtliga startas med det upplägg som tagits fram i KiR. Två av utbildningarna som startats är
helt nya utbildningar som tagits fram i samverkan med arbetsmarknaden och de kommer
senare vara påbyggandsbara i ett och två steg om eleven önskar.
Arbetlivet har knutits närmare kommunens vuxenutbildningar i projektet och nya
samarbeten tas ständigt fram som ett led i detta.
Ett annat exempel är att ledningsgruppen i kommunen skapat ett uppdrag där syftet är att ta
fram ett förnyat arbetssätt, en arbetsmetod i samverkan, som ska öka förutsättningarna att
gå från bidrag till självförsörjning. Här menar man att KiRs framarbetade arbetssätt är sättet
det ska lösas på då projektet är implementerat som en ordinarie verksamhet i kommunens
olika delar och mellan kommunen och arbetsförmedlingen.
Även KiR- planen och dess arbetssätt och arbetsgång är satt och planen är att utöka
målgruppen av planen till samtliga i behov av samordning.
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Uppföljning och utvärdering:
Evaluator har varit involverade i projektet sedan projektuppstarten och har under hela tiden
agerat projektets granskande vän och löpande utvärderat projektets aktiviteter i förhållande
till uppsatta mål samt varit ett stöd för projektledaren. Förutom ex- ante utvärdering,
självvärdering från projektpersonalen och delrapporter har Evaluator varit aktiva i
styrgruppen, behjälpliga med brev till styrgruppen för att trycka på vikten av
samverkansavtal, samt enkät till deltagarna inför avslut i genomförandefasen och
föredragande material på projektets slutkonferensen.
I projektet har vi kontinuerligt jobbat med uppföljning och utvärdering av projektets
aktiviteter. Detta har vi gjort genom att följa upp varje enskild insats samt genom att
utvärdera aktiviteternas nytta och resultatgrad samt genom att hela tiden sträv efter att bli
bättre på att samverka med våra samarbetspartners. Detta för att snabba på
integrationsprocessen och deltagarnas resa till självförsörjning. På de veckovisa mötena med
projektpersonalen har vi utvärderat vårt arbete för att hela tiden kunna förbättra och
utveckla projektets arbetssätt och dess innehåll. Vi har även haft återkommande möten,
månadsvis, med nyckelpersoner för att utvärdera vår samverkan och arbetssätt, allt för att
kunna veta om vi är på rätt spår.

Här nedan kommer ett exempel och utdrag ur Evaluators inledande sammanfattande analys
och konkreta rekommendationer i syfte att föra projektet framåt.
Projektets utveckling 2016.
Syftet med projektet är att skapa en effektiv kompetensförsörjningsmodell
mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsliv med syftet att nyanlända
individer snabbare ska nå ett arbete och att bättre förutsättningar för
integration skapas i Älmhults kommun.
Projektet har under hösten 2016 byggt upp och formerat verksamheten i
enlighet med projektansökan. Till projektet har personal rekryterats för att
påbörja sitt arbete som studiehandledare (tre medarbetare) och yrkeslärare
(en medarbetare). Likaså fungerar tre yrkeslärare och tre SFI-lärare i projektet.
En upphandling för att kompetensinventerera behoven på den lokala
arbetsmarknaden har även genomförts.
Sedan september månad är 11 studerande vid tre olika Komvux-utbildningar
inskrivna i projektet. Deltagarna erhåller, inom ramen för sina respektive
utbildningar, förstärkt yrkessvenska av yrkesläraren samt språkstöd av
studiehandledarna.
Projektledarens arbete med att ackvirera anställningstillfällen och undersöka
det lokala kompetensbehovet har gett upphov till ett 20-tal arbetsplatsbesök
hos, både privata och offentliga, arbetsgivare och resulterat i att ett 10-tal
konkreta arbetstillfällen identifierats.
Denna samverkan med det lokala arbetslivet har resulterat i att 4 deltagare
sedan oktober praktiserar hos företag som upplever en
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kompetensförsörjningsproblematik lokalt. Deltagarna erbjuds förstärkt
yrkessvenska som stöd i sin SFI-undervisning med koppling till de aktuella
praktikplatserna. Flera deltagare är sedan slutet av november på väg ut i
praktik. Projektet arbetar för närvarande aktivt med 12 personer för planering
och matchning d.v.s. steget vidare mot självförsörjning och etablering på
arbetsmarknaden

De största utmaningarna i processen har varit samverkan kring kartläggning
och matchning.
Samverkan med arbetsförmedlingen har varit en återkommande utmaning
under hösten 2016.
Projektpersonalen framför att skillnader i synsätt såväl på projektet som på
själva innehållet i projektåtagande från parterna förekommit. I skapandet av en
effektiv kompetensförsörjningsmodell så var projektidén att
arbetsförmedlingen genom kartläggning av individerna i etableringen skulle
kunna presentera arbetssökande att matcha mot de lokala
arbetskraftsbehoven. Vidare att kommunen, via projektet, skulle sätta in
adekvat språkstöd för deltagarna för att de på så sätt skulle kunna fungera
framgångsrikt på arbetsplatserna.
Matchningen har visat sig vara svår att genomföra då projektpersonalen
genomgående upplever att kartläggningen av de arbetssökande från
arbetsförmedlingens sida är bristfällig och till viss del innehållslös. I stort sett
återfinns inte mycket mer information om individerna än personuppgifter.

Projektets utveckling 2:a halvåret 2016
För att ursprungstankarna i modellen ska kunna bli verklighet krävs god
kännedom om individerna som finns i etableringen lokalt i Älmhult, framför allt
vilka tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar individerna har.
Hur denna information ska skapas och av vem är fortsatt en mycket viktig fråga
i projektet.
Rekommendation:
En rekommendation är att initiera nya samverkanssamtal mellan
arbetsförmedlingen och kommunen. Samtalen bör föras av de företrädare som
står som parter i det lokala samverkansavtal som finns idag mellan kommun
och arbetsförmedling.
Syftet bör vara att utveckla och fördjupa det redan existerande
samverkansavtalet.
Samtalen bör utgå från kommunens och arbetsförmedlingens önskemål och
vision om att bygga upp en effektiv kompetensförsörjningsmodell i realtid för
nyanlända och behovet av detaljerad kartläggning av individerna i etableringen.
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En viktig utgångspunkt i samtalen är att samtliga parter (individen,
arbetsförmedlingen och kommun) vinner på att en gedigen kartläggning av
individerna sker så tidigt som möjligt. Detta för att skapa en effektiv matchning
av de lokala kompetensbehoven.
Frågan är vem som bäst gör en initial kartläggning och hur man kan förebygga
att återkommande kartläggningar sker hos arbetsförmedlingen,
underleverantörer i etableringen, hos vuxenutbildningen, hos
socialförvaltningen, etc.
Hur kan en tidig kartläggning stödja individens målgång i studier eller arbete?
Stöd med arbetssökning för KIR-deltagare i yrkesutbildning
De projektdeltagare som studerar inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar
(industri, vård-och omsorg, restaurang och livsmedel) får vad vi förstår ett gott
stöd i yrkessvenska samt i studiehandledning på modersmålet. Detta stöd
upplevs påtagligt öka deltagarnas förutsättningar att tillgodogöra sig och i
förlängningen klara av utbildningarna.
I samtalen med studiehandledarna och projektpersonalen framkom det att
stödet för etablering på arbetsmarknaden efter (och under) utbildningarna inte
var tydligt och organiserat. Bland annat så uppgav studiehandledarna att
deltagarna hade tydliga önskemål om att få hjälp till ett arbete inom
utbildningsområdet. Det saknas således en röd tråd som ”räcker hela vägen till
ett arbete” för dessa deltagare.
Rekommendation:
En rekommendation är således att utarbeta ett stöd till deltagarna i
yrkesutbildning för att ta fram CV, skriva ansökningar och förmedla arbete
(extra arbete) såväl under som efter utbildningstiden. Ett naturligt mål bör vara
att de språksvaga deltagare som anses vara i behov av KIR-projektet också
anses behöva hjälp och stöd för att nå ett arbete.
Korta validerande yrkesutbildningar
Målen i KIR-projektet är att kunna erbjuda såväl validering som yrkesutbildning.
I samtal med styrgrupp och projektpersonal framkom en möjlighet att i
samverkan med det lokala arbetslivet kunna skapa introducerande och
validerande korta ”yrkesutbildningar”.

Projektets utveckling 2:a halvåret 2016
I Älmhult har projektet medverkat till ett att sådant program genomförts i
arbetsförmedlingens regi hos IKEA som genom ett antal prova på steg utvecklat
en modell för att hitta ny personal ur gruppen nyanlända.
Likaså har vi, utvärderare, erfarenhet av framgångsrika liknande koncept, t.ex.
K2- modellen i Södertälje.
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En tanke som föddes i samtalen var att undersöka behovet hos det lokala
arbetslivet t.ex. inom detaljhandel att skapa en kortare yrkesutbildning som
genomförs i samverkan mellan arbetsgivare och vuxenutbildning. I utbildningen
får deltagarna sin kompetens för olika delar i yrket ”validerade” såväl på
arbetsplatsen som inom vuxenutbildningen.
Rekommendation:
En rekommendation är således att med utgångspunkt i IKEA-exemplet och K2exemplet undersöka intresset t.ex. inom detaljhandeln för en liknande
satsning. Utbildningen bygger på att vissa delar ”lärs på jobbet” och vissa delar
”inom vuxenutbildningen”. Ett annan liknelse är en förkortad
”lärlingsutbildning för vuxna”.

Metodutveckling för att våga tala svenska
Studiehandledarna upplever att samtidigt som deltagarna behöver
studiehandledning på sina respektive modersmål så behöver de också öka sitt
självförtroende för att våga tala svenska.
Kunskapen och innehållet i utbildningarna behöver inte bara förstås utan
måste också kunna kommuniceras och leda till att deltagarna vågar ta initiativ
till handling. Det handlar om att våga tala svenska och att våga göra och säga
fel.
Handledarna ser ett behov av att utveckla metoder som gör att deltagarna blir
mer kommunikativa och mer receptiva på svenska. Inte minst för att i nästa
steg kunna omvandla utbildningens kunskaper framgångsrikt på en kommande
arbetsplats.
Rekommendation:
En rekommendation är att studiehandledarna också fokuserar på att stödja
deltagarna i att kunna uttrycka sina kunskaper. Det innebär att utveckla sådana
studiehandledningsmetoder så att deltagarna får praktisera
utbildningsinnehållet på svenska i studiehandledningssituationen. I likhet med
studiehandledarna förordar vi att man försöker förlägga detta till aktiva och
vardagliga situationer i samhället. T ex att man besöker ett Apotek för att
studera olika egenvårdsprodukter om utbildningsmomentet handlar om detta,
d.v.s. levandegör innehållet i utbildningen och kommunicerar aktivt med
personalen på svenska.
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Användande av resultat:
Resultatet av KiRs arbetsmetoder och samarbeten har lett till ett fördjupat samarbete kring
de nyanlända mellan arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
andra involverade aktörer som syftar till att tillgodose den enskildes behov av kompetens
och/eller stöd för att denne ska nå självförsörjning samt så att arbetsgivarnas behov av rätt
kompetens tillgodoses.
Arbetet med samverkansarbetet runt KiR- planen är ett implementerat arbetssätt och efter
projekts slut är planen att detta arbetssätt med en gemensam kompetenskartläggning
kommer göras på samtliga individer som står utanför arbetsmarknaden och som är i behov
av en kartläggning från samtliga involverade aktörer.

Samhandling- samverkansgrupperna:
Arbetsgrupper i KiR-samarbetet
I detta samverkansarbete har fyra grupper skapats med fyra olika funktioner/
uppgifter. Det finns en ledningsgrupp, en planeringsgrupp, en ärendegrupp
samt en arbetsgivargrupp. Varje grupp träffas varannan vecka, en
sammankallande finns i varje grupp och samtliga grupper består av
representanter från vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen,
Etableringssamverkan Kronoberg (ESF-projekt), Fatta Kompetensen (ESFprojekt), DUA- projektledare och socialtjänsten. I ledningsgruppen finns chefer
för samtliga parter samt projektledaren för KiR, kommunens arbetsmarknadsoch integrationssamordnare men även projektledaren för
Etableringssamverkan Kronoberg, chefen för FINSAM och projektledarna för
DUA- spåren i Kronoberg kan bjudas in. Grupperna jobbar efter en stående
dagordning.

Ledningsgruppen
Här finns en sammankallande och gruppen möts varannan vecka och gruppens
uppdrag är att:
Samordna, leda och följa upp den gemensamma verksamheten.
Stående dagordning:
•
•
•
•

Inkomna ärenden från undergrupperna
Samordning ledning av den gemensamma verksamheten
Resultatuppföljning av den gemensamma verksamheten
Övriga frågor
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Planeringsgruppen
Här finns en sammankallande och gruppen möts varannan vecka och gruppens
uppdrag är:
I samverkan mellan verksamheterna jobba med de individer som fått en KIRplan. Planera och skapa utbildningspaket (jobbspår) för den enskilde individen.
Säkerställa arbetsmarknadens efterfrågan av de kompetenser som
utbildningen syftar till att ge. Detta görs i samverkan med arbetsgivargruppen.
Matchning/urval till vuxenutbildning inklusive kompletterande kurser och
arbetsmarknadsutbildning. Detta görs i samverkan med uppföljningsgruppen.

Stående dagordning:
•
•
•
•
•
•

Ärenden från ledningsgruppen
Nya individer i behov av en KiR- planering
Individer som är aktuella för matchning till utbildningspaket
Skapande av jobbspår: samordning av insatser
Ärenden som behöver lyftas till ledningsgruppen
Övriga ärenden

Ärendegruppen
Här finns en sammankallande och gruppen möts varannan vecka och gruppens
uppdrag är:
Följa upp individer som riskerar att inte nå uppsatta mål. Åtgärder för detta kan
till exempel vara avbrott/byte av aktivitet/utbildning, ekonomiska sanktioner
och social utredning. Samordning kring insatser för elever/klienter/kunder,
exempelvis språkpraktik – SFI.
Stående dagordning:
•
•

•
•

Ärenden från ledningsgruppen
Uppföljning av enskilda elever utifrån:
o Individens progression och behov
o Hög frånvaro
o Behov av ekonomiska sanktioner
o Behov av särskilda insatser eller samarbeten med andra
samhällsfunktioner
Ärenden som behöver lyftas till ledningsgruppen
Övriga frågor
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Arbetsgivargruppen
Här finns en sammankallande och gruppen möts varannan vecka och gruppens
uppdrag är:
Sköta kontakten med arbetslivet. Kontinuerligt kartlägga arbetslivets
kompetensförsörjningsbehov. Matcha mot arbete.
•
•
•
•
•
•

Ärenden från ledningsgruppen
Pågående/ planerade matchningsärenden
Pågående /planerade företagsbesök eller kontakter
Kartläggningar av kompetensförsörjningsbehov
Ärenden som behöver lyftas till ledningsgruppen
Övriga frågor

Vuxenutbildningskoncepten som startats i projektet, så som förberedande/validerande
kurser, orienteringskurser med studiehandledning och yrkessvenska, riktade utbildningar till
målgrupp och arbetsmarknadens kompetensbehov, är en implementerad och högst levande
del av kommunens vuxenutbildning. Likaså urvalsprocessen som jobbats fram har
implementerats, detta dels genom planeringsgruppen och dessförinnan urvalsgruppmötena.
Ett utbildningskoncept som hann påbörjas i projektet är kortutbildningar, ex
vårdbiträdesutbildning, som är påbyggnadsbara. Med detta menas att vuxenutbildningen
ger en vårdbiträdesutbildning på ett och ett halvt år som är påbyggnadsbar till
undersköterska och därefter även till specialistutbildning om eleven önskar. Samma koncept
finns på måltidsbiträdesutbildningen som är påbyggnadsbar till kock. Dessa utbildningar
innefattar, förutom karaktärsämnena, även studiehandledning och yrkessvenska.
Projektpersonalen, studiehandledarna och yrkessvenskläraren, är efter genomförandefasens
slut anställd i ordinarie verksamhet för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet och de nya
arbetssätten.
Gällande samverkan är de övergripande målsättningarna för fortsatt samarbete över
huvudmannagränserna följande:
•

Involverad personal ska bära på en känsla av gemenskap i arbetet mot gemensamma
mål.

•

Effektiv kommunikation som kommer den enskilde individen till gagn ska upprättas.

•

Gemensamt och effektivt beslutsfattande som kommer den enskilde individen till
nytta ska upprättas.

•

En fungerande organisation ska upprättas där ledningsgruppen för samarbetet får
information om brister och vinster i samverkan för att på bästa sätt kunna uppnå den
uppsatta måluppfyllelsen.

•

Kunskapen om och inblicken i varandras verksamheter är tillräckligt utvecklad för att
all medverkande personal i samverkan ska kunna utgöra ”vägen in” för den enskilde
individen som på så sätt ska kunna slussas till rätt expertis.
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Kommentarer och tips:
För att ett projekt som KiR ska lyckas fullt ut krävs samverkan och samhandling över
huvudmannagränserna, men även inom huvudmannen. Att jobba smidigt och med samsyn
är inte lätt och kräver tålamod och kontinuerligt arbete. Att få till en kontinuitet försvåras
med verksamheter i rörelse och i ständigt förändring/omorganisationsarbete samt
personalomsättning.
En förutsättning för att detta ska lyckas är att se till så projektledaren har mandat att fatta
snabba beslut i frågor som driver projektets aktiviteter framåt och inte, initialt, vara rädd för
att göra arbetet personbundet. Med detta sagt är det viktigt att snabbt upprätta ett levande
samverkansavtal att förhålla sig till och skriva ner stadgor eller liknande för att tydliggöra
arbetsfördelning, mötestider osv samt att det finns tydliga, kommunicerade mål och samsyn
mellan samverkande parter. Om samordning/samverkan mellan aktörerna fungerar så
fungerar även informationsutbytet och det kommer målgruppen till direkt gagn.
Att släppa prestigen, att vara intresserad av varandras uppdrag och vara lyhörd inför det
faktum att för att komma framåt måste vi samarbeta är en nyckelfaktor, men samtidigt ha
respekt för att samverkan är komplicerat och tar tid. Det har, i projektet, inte fungerat
klockrent från start men med ihärdiga kontakter och gemensamma målsättningar har vi
lyckats brygga över prestigehinder och kunnat förflytta oss framåt.
I KiR har vi jobbat mycket med omvärldsbevakning och med samverkan med andra liknande
projekt. I region Kronoberg har ett flertal ESF-projekt med liknande syfte funnits under
projektets genomförandefas och samarbete med dessa har varit av stor betydelse. Detta för
ett rent erfarenhets- och inspirationsutbyte i specifika fråga osv.
Involvera andra och involvera dig själv i liknande arbeten och var inte rädd för att berätta om
misstag som gjorts i projektet, detta gör ofta att tänkta samarbetspartners har lättare/en
kortare väg in till samverkan och lyckas man behålla denna öppenhet så tror jag att man i
samverkansteamet kommer gå längre.
Det faktum att det var högkonjunktur genom hela projektets genomförandefas har gjort att
det varit lätt att jobba med kommunens arbetsliv och starta vuxenutbildningar som matchar
dess behov då kompetensbehovet varit stort under hela perioden. Älmhults kommun har en
stark entreprenörsanda och det finns många företag i kommunen och utvecklade nätverk
där jag som projektledare bjöds in för att stämma av tänkta utbildningsstarter, kursupplägg,
APL- platser osv. En viktig del i detta har även varit att projektet och arbetsförmedlingen
tillsammans har gjort företagsbesök för att berätta om hur vi jobbar tillsammans för att
företagen ska få just de kompetenser de efterfrågar. Detta dels genom utbildningar,
kompletterande kurser eller validering av medhavd kunskap.
Det faktum att vi endast har genomförandefasen på oss att förändra något/skapa något nytt
gör att vi i projektgruppen måste våga jobba i snabbt tempo och eventuellt göra om om
något blir fel. Därför är det viktigt att ständigt utvärdera vad det är som funkar och vad som
inte funkar och därifrån snabbt jobba vidare.
Styrgruppen har en viktig strategisk roll och som projektledare måste man kunna ställa krav
och begära stöd. En lärdom från detta projektet är att låta projektledaren och
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styrgruppsmedlemmarna gå en utbildning gällande vad som krävs och förväntas av en
styrgrupp för att ytterligare förtydliga samtligas uppdrag.
Ett annat medskick jag vill göra är vikten av att ha en insatt och ansvarig ekonom, tillsatt av
huvudmannen, genom hela projektet. Detta har inte varit fallet i KiR och det har medfört
mycket extrajobb och en del frustration för projektledningen.
Att jobba i ett ESF- medfinansierat projekt innebär möjligheten att göra skillnad och att
tänka nytt i miljöer som oftast är ganska snäva och invanda, så ta chansen och jobba för att
göra skillnad!
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Tjänsteskrivelse
2019-09-03
Kommunledningsförvaltning
Carl Lundkvist
carl.lundkvist@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Processledare arbetsmarknadsinsatser
Ärendenummer KS Ärendenummer

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019, 2018-11-26, §232, har följande
uppdrag lämnats: Knyt samman arbetet med ekonomiskt bistånd,
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att öka förutsättningen för
människor att gå från ekonomiskt bistånd till självförsörjning samt hitta en
modell för detta arbete.
Kommunfullmäktige avsatte 5 miljoner kronor som en buffert under
kommunstyrelsen för utveckling av en modell.
Arbetsmarknadssamordnaren och socialförvaltningen föreslår utifrån
ovanstående att kommunstyrelsen avsätter kvarvarande medel från avsatta
buffert för att omgående inrätta en heltidstjänst tillsvidare som processledare för
arbetsmarknadsinsatser.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 232

Ärendebeskrivning
Kommunen är i en expansiv fas, med privata och offentliga arbetsgivare som
behöver arbetskraft för att kunna expandera och ge kommuninvånarna den
service de är i behov av. Samtidigt står kommunen inför det faktum att antalet
hushåll med försörjningsstöd ökar och fler riskerar att hamna i utanförskap.
Kommunen är, enligt socialförvaltningen och arbetsmarknadssamordnaren, i
behov av att omgående anställa en processledare med följande uppdrag.
 Processledaren ska ha det övergripande strategiska ansvaret och mandat för
att utveckla rutiner och förnya arbetssätt för att få människor från ekonomiskt
bistånd till självförsörjning genom arbete eller utbildning till arbete.
 Parallellt med detta ska processledaren ansvara för att fortsätta och slutföra
den pågående utredningen om etableringen av en arbetsmarknadsenhet i
Älmhults kommun.
Metoder, resurser, samverkansmodeller och budgetram ska presentera i syfte
att kvalitetssäkra arbetsgivares behov av kompetens och enskilda individers
väg mot självförsörjning.
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Tjänsteskrivelse
2019-09-03

2(2)

Förslag till beslut
1. Att kommunstyrelsen avsätter kvarvarande medel från avsatta buffert under
kommunstyrelsen för att omgående inrätta en heltidstjänst tillsvidare som
processledare. Tjänsten är strategisk.
2. Processledaren redovisar förslag på arbetsmarknadsenhet till
kommunstyrelsen senast under första kv. 2020. Beslut om
arbetsmarknadsenhet sker inom ramen för budgetarbetet 2021.

Carl Lundkvist

Anders Nyberg

Arbetsmarknadssamordnare

Tillförordnad kommunchef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadssamordnare
Socialnämnden
Kommunchef
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll
2019-09-10

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 177 Processledare arbetsmarknadsinsatser
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter totalt en miljon kronor för 2019–2020, av medel
under kommunstyrelsen för ändamålet, för att inrätta en funktion som
processledare/samordnare med inriktning mot arbetsmodellen som utvecklats
under projektet KIR.
2. Processledaren/samordnaren redovisar förslag på arbetsmarknadsenhet till
kommunstyrelsen senast under första kvartalet 2020. Beslut om
arbetsmarknadsenhet sker inom ramen för budgetarbetet 2021.
3. Regelbundna uppföljningar av effekterna av arbetet ska lämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019, 2018-11-26, §232, har följande
uppdrag lämnats: Knyt samman arbetet med ekonomiskt bistånd,
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att öka förutsättningen för
människor att gå från ekonomiskt bistånd till självförsörjning samt hitta en
modell för detta arbete. Kommunfullmäktige avsatte 5 miljoner kronor som en
buffert under kommunstyrelsen för utveckling av en modell.
Arbetsmarknadssamordnaren och socialförvaltningen föreslår utifrån
ovanstående att kommunstyrelsen avsätter kvarvarande medel från avsatta
buffert för att omgående inrätta en tjänst som processledare för
arbetsmarknadsinsatser.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03
 Kompetensförsörjning i realtid – slutrapport daterad 2019-01-31
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-10

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-11-26, § 232

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) föreslår att punkt 1 i förslag till beslut formuleras enligt
följande: Kommunstyrelsen avsätter totalt en miljon kronor för 2019–2020, av
medel under kommunstyrelsen för ändamålet, för att inrätta en funktion som
processledare/samordnare med inriktning mot arbetsmodellen som utvecklats
under projektet KIR.
Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till punkt 2 i förslag till beslut.
Elizabeth Peltola (C) föreslår som tillägg till förslag till beslut att
kommunstyrelsen får regelbundna uppföljningar av effekterna av arbetet.
Börje Tranvik (SD) föreslår avslag till förslag till beslut i sin helhet.
Börje Tranvik (SD) föreslår som tilläggsbeslut att kommunen årligen ska
upprätta mångkulturellt bokslut, där integrationspolitikens konsekvenser för
kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses samt att
integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi sker inom
budgetramen för 2021.
Stefan Jönsson (S), Eva Ballovarre (S), Gun-Britt Cedergren (KD), Senada
Hodzic (L) och Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till punkt 1 och 2 i förslag till
beslut samt till Elizabeth Peltolas tilläggsförslag.
Elizabeth Peltola (C) föreslår avslag på Börjes Tranviks (SD) förslag till avslag
samt på Börje Tranviks (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Elizabeth Peltolas förslag till formulering av beslutspunkt 1
mot Börje Tranviks förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Elizabeth Peltolas förslag.
Ordföranden ställer Elizabeth Peltolas förslag till beslutspunkt 2 mot Börje
Tranviks förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Elizabeth Peltolas förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elizabeth Peltolas
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt Börje Tranviks
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-09-10

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

_____
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadssamordnare
Socialnämnden
Kommunchef
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 232 Budget 2019, plan 2020-2021
Ärendenummer KS 2018/31

Kommunfullmäktiges beslut
Fastställande av budget för 2019 och plan för åren 2020-2021
1. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudgeten för år 2019 och driftsplan för
åren 2020-2021 enligt framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna.
2. Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till nämnderna för år 2019 enligt
framlagt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och
Liberalerna.
Skattesats
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,96 kronor för år 2019.
Mål om god ekonomisk hushållning
4. Resultatet för 2019 beräknas till 15 161 tkr. Det finansiella målet ska uppgå
till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 4 kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en
budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap
8. § 5 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det
vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 § 136
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 205
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-25 § 169
 Budgetförslag 2019 Älmhults kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet, inkommen 2018-05-04.
 Ekonomisk sammanställning utifrån förslag från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inkommit 2018-05-22.
 Budgetförslag 2019, plan 2020-2021, Centerpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna, inkommen 2018-06-07.
 Alliansens förslag till tilläggsbudget daterad november 2019

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C), Gusten Mårtensson (C), Gun-Britt Cedergren (KD) och
Sonja Emilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Eva Ballovarre (S), Mattias Lindqvist (S) och Lars Ingvert (S) föreslår att
kommunfullmäktige bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
Michael Öberg (MP) föreslår i tillägg att:
1. Ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta aktivt för att minimera och
förebygga ungas psykiska ohälsa i Älmhults kommun genom en väl
samordnad elevhälsa. Det skulle kunna ske inom ramen för projektet För
barnens bästa i Kronobergs län (s.k. Skottlandsmodellen).
2. Initiera samtal med Länstrafiken Kronoberg och näringslivet om att utöka
Älmhults stadstrafik med ytterligare linjer med syfte att minska biltrafiken i
centrum och öka det kollektiva resandet. Samt att överväga start Närtrafik
för landsbygden.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta aktivt med att skapa attraktiva och
hållbara livsmiljöer, både i befintliga miljöer, men också när nya
bostadsområden, t.ex. Västra Bökhult, växer fram.
Eva Ballovarre (S) förslår att Öbergs tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag eller Ballovarres m.fl. förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Följande beslutsgång uppläses och godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ballovarres m.fl. förslag
Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster (3 frånvarande) bifaller kommunfullmäktige
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller
avslår Öbergs tilläggsförslag och finner att det avslås.
Omröstningsresultat
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Viktor Emilsson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Sofia Herbertsson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)
Bo Bergsjö (L)
Karl-Henrik Wallerstein
(KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Mattias Lindqvist (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)

Ersättare

Tord Åkesson (M)

Ja-röst
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Frånvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Selin Hult (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Patricia Schooner

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

Predrag Jankovic (V)
Jan Fagerberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson
(SD)
Lennart Strand (-)
Bo Mazetti-Nissen (M)

Carl-Bertil Bertilsson (V)
Michael Öberg (MP)

X
X
X
X
X
X
X
X
23

15

3

_____
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4 Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att införa ett Servicecenter i kommunhuset
2. Att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag motsvarande 900 tkr år 2020
avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto övergripande
3. Att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021
4. Att uppdra till tekniska nämnden att genomföra investeringen, att finansieras
genom omföring av anslag från projekt 17471 (1 491 mnkr), projekt nr
17482 (500 tkr), projekt 17920 (2 mnkr), projekt 17400 (500 tkr) till
servicecenter och att dessa medel även följer med till år 2020
5. Att redovisning kring arbetet ska ske månadsvis till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 – 3, 5
Kommunfullmäktige punkt 4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens
kvalité i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.
Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp,
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av Servicecenter som ska
invigas den 1 september 2020.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

_____

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
susann.pettersson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Servicecenter i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens
kvalité i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult.
Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp,
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler.
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av Servicecenter som ska
invigas den 1 september 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 3
Kommunfullmäktige punkt 4

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07

Ärendeberedning
Bakgrund
Älmhults kommuns resultat i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner)
jämförelseprojektet KKiK (Kommunens kvalité i korthet) visar på
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet på telefon och
svar på e-post samt bemötande. Resultatet för bemötande visar att Älmhults
kommun är bland Sveriges 25% sämsta. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv
en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I 2019 års rankning
har Älmhult tappat 57 placeringar och ligger nu på plats 157. Sammantaget
behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya och förenkla den
kommunala servicen i Älmhult.
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Servicecenter i Älmhults kommun
Nu föreslås att ett Servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor.
Invånare, företagare och besökare ska inte behöva känna till kommunens sätt att
organisera sig och var olika verksamheter är lokaliserade, för att kunna få den
hjälp de behöver. Vi ska erbjuda rättssäker, god och jämlik service.
Kontakt med kommunens servicecenter ska ske via olika kanaler t ex e-post, etjänst, chattfunktion, videomöten, mobilapp, Facebook, personligt besök eller
telefon.
Oavsett kontaktväg är målet att 70 procent av ärendena ska lösas direkt i första
linjen - servicecenter. Mer omfattande ärenden kan ta längre tid, i sådana fall blir
en specialiserad handläggare involverad. Då många frågor ska lösas i första
linjen, kommer det avlasta förvaltningarna. Vidare är målet att förbättra
kommunens upplevda bemötande och professionalism.
Målet är att servicecentret skall vara självfinansierat och resurserna kommer från
nämnderna då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp,
investera och utbilda.
Uppbyggnad och införande
Steg 1: Införandet kräver att en ansvarig chef för servicecenter anställs som kan
hålla ihop införandet och starta upp, leda och utveckla verksamheten.
Steg 2: En samverkansarena inrättas med representanter från varje förvaltning
som utbildas i metoden ROSA (rationell samordning av service och
administration). ROSA-metoden syftar till att inventera, kartlägga och analysera
kommunens ärendeprocesser och effektivisera ärendehanteringen i
Servicecenter. Metoden används även till att analysera vilka ärendeprocesser
som är lämpliga att digitaliseras i form av e-tjänster och e-processer.
Steg 3: Metoden ROSA genomförs vid varje förvaltning. Parallellt med detta
införskaffas ärendehanteringssystem och ett antal e-tjänster utarbetas och införs.
Fokusgrupper med företag och invånare bjuds in för att beskriva behov av
kommunal service men också för att under uppbyggnaden kunna fungera som
testpiloter.
Samtidigt som detta pågår anpassas och moderniseras entrén till kommunhuset
till mer ändamålsenliga lokaler och den provisoriska rampen byts ut mot en
permanent lösning. Finansiering av ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar
sker inom befintlig investeringsram för Tekniska förvaltningens
investeringsbudget 2019, genom att omfördela resurser från fyra olika projekt
som ej har nyttjats fullt ut.
Steg 4: Organisationen färdigställs, resurser omfördelas internt och
servicecentret öppnar 1 september 2020.
Under införandet ges information löpande till kommunstyrelsen. En
kommunikationsplan utarbetas och en kommunikatör knyts till införandet och
servicecenters fortsatta arbete.
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att införa ett Servicecenter i kommunhuset
2. Att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag motsvarande 900 tkr år 2020
avseende servicecenterchef att finansieras från framtidskonto övergripande
3. Att hantera övriga äskanden i budgetprocess 2021
4. Att uppdra till tekniska nämnden att genomföra investeringen, att finansieras
genom omföring av anslag från projekt 17471 (1 491 mnkr), projekt nr
17482 (500 tkr), projekt 17920 (2 mnkr), projekt 17400 (500 tkr) till
servicecenter och att dessa medel även följer med till år 2020

Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
För åtgärd
Kommunledingsförvaltningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5 Reglementen för kommunstyrelse, nämnder
och revisorer – revidering
Ärendenummer KS 2019/116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag uppräknade nedan reglementen
för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04
Reglementena gäller från och med 2020-01-01.
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna,
kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter
2019-12-31.
3. Kommunfullmäktige beslutar att budget ska omföras mellan de nämnder som
påverkas av verksamhetsomflyttningar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av
revidering identifierats på en rad punkter i nämndernas.
Kommunledningsförvaltningen har därför, i samråd med representanter för
nämnder och förvaltningar tagit fram förslag till reviderade reglementen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser,
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet
för rådgivande organ.
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor.
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det
gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk
planering.
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i
nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Förslag till reglementen för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Valnämnden
Revisorerna

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Reglementen för kommunstyrelse, nämnder och
revisorer – revidering
Ärendenummer KS 2019/116

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av
revidering identifierats på en rad punkter i nämndernas.
Kommunledningsförvaltningen har därför, i samråd med representanter för
nämnder och förvaltningar tagit fram förslag till reviderade reglementen.
De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser,
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet
för rådgivande organ.
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor.
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det
gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk
planering.
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i
nämndernas reglementen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Förslag till reglementen för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
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o revisorerna, daterat 2019-11-04

Ärendebeskrivning
De föreslagna förändringarna beskrivs nedan i korthet.
Säkerhet, krisberedskap med mera
Ansvaret i säkerhets- och krisberedskapsfrågor, inklusive informationssäkerhet,
förtydligas och ändras något. Samordningsansvaret i dessa frågor flyttas från
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. De huvudsakliga skälen till detta är att
 samordningen är av övergripande och strategisk karaktär, och berör alla
nämnders verksamhetsområden. Ansvaret bör därför inte ligga på en
facknämnd.
 kommunstyrelsen har enligt lag, och i reglemente genom rollen som
krisledningsnämnd, ett stort ansvar i dessa och relaterade frågor (krisledning,
säkerhetsskydd, totalförsvar). Samordningsansvaret bör därför samlas under
styrelsen.
Samtidigt förtydligar förslaget att varje nämnd har ansvaret för det löpande
arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och
krisberedskap inom sina egna verksamheter. Detta är i linje med kommunens
styrdokument på krisberedskaps- och säkerhetsområdet.
Även ansvaret när det gäller kommunstyrelsens ansvar i totalförsvarsfrågor
förtydligas genom att viss hänvisning till lagstiftning lagts till i förslaget.
Förändringarna innebär att kommunstyrelsens reglemente får en ny punkt under
3 § (punkt 5), samt att 12 § kompletteras något. Tekniska nämndens reglemente
förändras i 2 § för att reflektera förändrad ansvarsfördelning.
Fysisk planering och exploatering
Enligt förslaget till revidering förtydligas att kommunstyrelsens uppdrag vad
gäller lokalförsörjning samt mark, exploaterings- och bebyggelsefrågor är att
planera och styra på strategisk nivå. Tekniska nämndens uppgift är att se till att i
kommunstyrelsen initierade eller fastställda planer samt övergripande riktlinjer
och styrdokument blir ”verklighet” genom byggprojekt, hyrda och inköpta
lokaler och så vidare. För att samspelet mellan styrelsen och nämnden ska
fungera effektivt och ändamålsenligt krävs en väl fungerande kommunikation
dem emellan och med övriga berörda parter. Detta betonas särskilt i en ny
formulering i kommunstyrelsens reglemente.
För att kunna åstadkomma önskad strategisk styrning i markfrågor kommer
kommunstyrelsen bland annat att initiera en markförvärvsplan för beslut i
fullmäktige. Det kan bli aktuellt att ta fram även andra riktlinjer, om behov
skulle identifieras.
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Fastigheter och lokalförsörjning
Tekniska nämnden är enligt reglemente ansvarig för köp, försäljning och
förvaltning av fastigheter, oavsett kommunens syfte med fastigheterna. För att få
till en effektiv och demokratisk modell för fastighetsaffärer är väl avvägda och
tydliga gränser för tekniska nämndens handlingsutrymme viktiga.
Rådgivande organ
I samband med att de nya reglementena trädde i kraft i början på 2019 bytte
kommunens tre rådgivande organ organisatorisk tillhörighet. Kommunala
pensionärsrådet (KPR) lades under socialnämndens ansvar, medan det
kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och rådet för brottsförebyggande arbete
och folkhälsa (RBF) placerades under den nyinrättade tekniska nämnden.
Efter samråd med de aktuella råden – främst KPR och KTR, eftersom RBF för
närvarande är vilande – föreslås att samtliga råd återgår till kommunstyrelsens
ansvarsområde. Detta innebär att bestämmelserna om råden stryks ur
facknämndernas reglementen och läggs till som 18 § i kommunstyrelsens.
Reglementena för KPR och KTR har i samband med råden reviderats och
behandlas i separat ärende.
Renhållning
I och med att kommunen i huvudsak överförde sin renhållningsverksamhet till
Södra Smålands Avfall och Miljö AB (SSAM) i början på 2019 togs
nämndernas ansvar för renhållningen bort. Det har dock visat sig att det
fortfarande finns en del praktiska frågor inom området att hantera. Framför allt
behövs någon form av beställarkompetens för att kunna ställa rätt krav på
bolaget. Bedömningen är att tekniska nämnden bör få detta ansvar, då
renhållningen närmast berör denna nämnds fackområden. Nämnden ska därför
ha hand om renhållningsfrågor i den utsträckning det behövs, och lämna över
frågor till fullmäktige i den utsträckning lag eller annan bestämmelse kräver
detta.
Tekniska nämndens reglemente kompletteras enligt revideringsförslaget
angående renhållning genom ett tillägg i 2 §.
Remisser
Kommunledningsförvaltningen förslår vidare att facknämnderna får rätt att svara
på remisser ställda till kommunen, om de endast berör nämndens ansvarsområde
och inte är av principiell eller större vikt för kommunen. Skälet bakom
förändringen är huvudsakligen att förkorta handläggningstiden. Större frågor och
ärenden som berör flera nämnder ska även fortsättningsvis behandlas av
kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att nämndernas reglementen får en ny bestämmelse (7 §), samt
att en kommentar om detta i kommunstyrelsens reglemente, 8 §, läggs till.
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Förhandslån till föreningar
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-05, § 98 att ge kommunstyrelsen rätt att,
inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut pengar till föreningar som
ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där föreningen måste ligga ute
med pengar till dess att projektet är avslutat och där likviditet saknas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna bestämmelse läggs in i 7 § i
kommunstyrelsens reglemente för att tydliggöra att den finns och kan tillämpas.
Kommunalråd
Enligt nuvarande reglemente ska fullmäktige välja maximalt två kommunalråd
och ett oppositionsråd. I praktiken är det dock så, tack vare arvodes- och andra
bestämmelser att valet av kommunalråd sker genom att fullmäktige utser
kommunstyrelsens presidium. Föreslagen revidering förtydligar i 38 § i
kommunstyrelsens reglemente att inget separat val av kommunalråd behöver
göras – benämningarna följer av andra uppdrag.
Beslut nämndernas verksamhet
För att på ett bättre och smidigare sätt ska kunna utöva sitt samordningsansvar
föreslås kommunstyrelsen få rätt att lämna uppdrag och instruktioner till
nämnderna i syfte att verka för att fullmäktiges beslut verkställs. Uppdrag och
instruktioner av detta slag får dock inte gälla nämndens myndighetsutövning,
tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Fritids- och rekreationsanläggningar
Ansvarsfördelningen avseende kommunens fritids- och rekreationsanläggningar
följer ingen enhetlig modell. Det finns en mängd olika typer av lösningar där
tekniska nämnden (tidigare kommunstyrelsen), kultur- och fritidsnämnden och
ideella föreningar har olika roller avseende ägande, underhåll och skötsel.
Ansvarsfördelningen är i regel dokumenterad i olika typer av
överenskommelser.
Att ansvarsfördelningen ser ut som den gör är ur ett kommunalrättsligt
perspektiv inte optimalt. Det borde finnas en tydligare grundmodell för vem som
ansvarar för vad och det borde vara kommunfullmäktige som avgör fördelningen
mellan nämnderna. En reformering av regelverket för fritidsanläggningar är
dock en större och mer tidskrävande fråga än vad som kan hanteras inom ramen
för denna revidering av reglementena, och får därför anstå till ett senare tillfälle.
I föreslagen revidering förtydligas dock i de berörda nämndernas reglementen
(2 §) att den exakta fördelningen regleras på annat håll än i reglementena.
Övrigt
I övrigt innehåller förslaget mindre förändringar enligt följande
 Formuleringen om att försäkringsfrågor är tekniska nämndens ansvar tas bort.
Det är oklart exakt vilket ansvar nämnden har med nuvarande formulering,
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eftersom kommunstyrelsen enligt 7 § i reglementet ska se till att kommunens
försäkringsbehov är tillgodosett. Kommunledningsförvaltningen anser det
vara underförstått att varje nämnd/förvaltning ser till att rätt försäkringsskydd
inom respektive ansvarsområde, medan kommunstyrelsens roll är av
samordnande och övervakande karaktär.
 Nämndernas arbetsgivaransvar förtydligas när det gäller personal som tillhör
en förvaltning vilken huvudsakligen styrs av en annan nämnd, till exempel
kultur- och fritidsnämnden. Förändringarna skrivs in i 5 § i facknämndernas
reglemente och 21 § i kommunstyrelsens.
 Förtydligande görs i bestämmelserna om kallelse till sammanträde.
Klargörandet gäller dels reglerna kring ordförandens rätt att utesluta
handlingar ur beslutsunderlaget, dels hur en så kallad ålderspresident utses.
Avser 19 § i facknämndernas reglementen och 32 § i kommunstyrelsens.
 Tillägg görs i samtliga reglementen (32 § i facknämndernas och 47 § i
kommunstyrelsens) om att protokollsanteckningar som uttrycker
ledamöternas mening i vissa frågor är tillåtna, samt proceduren kring detta.
Skälet till införandet är att protokollsanteckningar enligt praxis tillåts i
nämnderna i dag, men det finns inget beskrivet kring hur det går till.
 Rättelse av diverse språk- och andra småfel.
 Förändringar som har gjorts i samtliga nämnders reglemente har i tillämpliga
fall även gjorts i revisorernas reglemente.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag uppräknade nedan reglementen
för
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04
o socialnämnden, daterat 2019-11-04
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04
o valnämnden, daterat 2019-11-04
o revisorerna, daterat 2019-11-04
Reglementena gäller från och med 2020-01-01.
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna,
kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter
2019-12-31.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Nämnden leder och samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen
varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara för:
 kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med
skolbiblioteken,
 kommunens förenings- och kulturverksamhet
 kommunens samlingar och konstverk,
 kommunens kulturskola,
 kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården)
 kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan,
 vissa av kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar, enligt
dokumenterade överenskommelser,
 kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138).
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina
verksamheter.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
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2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4§
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom de verksamheter som
ingår i nämndens ansvarsområde enligt 2 §, utom eventuell förvaltningschef.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 §
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.
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Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9§

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer
Presidium
16 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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Sammansättning
17 §
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Nämnden har normalt 6 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.

Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt
beslutar annat.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
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7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
29 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom
nedanstående områden enligt:





















Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (2010:900)
Livsmedelslag (2006:804)
Strålskyddslag (2018:396)
Alkohollag (2010:1622), avseende tillsyn över försäljning av folköl
Tobakslag (1993:581)
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Lag (2009:730) om handel med receptfria läkemedel
Smittskyddslag (2004:168)
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, nämnden svarar för
tillsyn gällande kommunens egna byggnader och anläggningar
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nämnden svarar för tillsyn vid
kommunens egna byggnader och anläggningar
Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Anläggningslag (1973:1149)
Ledningsrättslag (1973:1144)
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Renhållningsordningen

102

Styrdokument
2019-11-04

4(12)

Nämnden ska även:







svara för namnsättning på platser, gator och vägar inom detaljplanerat
område,
föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller om
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen,
verka för en god byggnadskultur, en god och estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö,
besluta om vilka områden som utgör sammanhållen bebyggelse enligt planoch bygglagen,
svara för kommunens mät- och kartverksamhet,
ansvara för det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive
informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina verksamheter.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4§
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
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Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen
utom för förvaltningscheferna. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9§

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
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ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
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Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer
Sammansättning
16 §
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium
17 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.

Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
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anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.

110

Styrdokument
2019-11-04

12(12)

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). I uppgifterna ingår att svara för bedömningar,
utredningar och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om
människor med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar
också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården. För vård av unga och personer med missbruk/beroende kan
nämnden ingripa med tvångsvård enligt respektive lagstiftning.
Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Socialnämnden ansvarar för:
 främjande insatser för barn och ungdom,
 försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd,
 hushållsekonomisk rådgivning,
 insatser för barn och unga, familjer och vuxna,
 stöd, omsorg och vård i öppenvård till personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk eller beroende,
 behandling i slutenvård för personer med missbruk eller beroende,
 mottagande av asylsökande,
 integration,
 hem för vård och boende för ensamkommande barn och ungdomar i
asylprocessen och med permanent uppehållstillstånd,
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 samverkan kring arbetslöshets- och sysselsättningsfrågor i allmänhet och i
synnerhet för personer med olika funktionsnedsättningar vilka i lag föreskrivs
meningsfull sysselsättning,
 insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov av
försörjningsstöd,
 arbetsprövning och arbetsträning,
 tillsyn och kvalitetsuppföljning av egen verksamhet,
 tillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamhet inom socialnämnden som drivs
av privata utförare,
 medling,
 verkställighet av domar om ungdomstjänst,
 stöd till våldsutsatta barn och kvinnor,
 stöd till brottsoffer,
 omsorg, stöd, service och vård i ordinärt och särskilt boende till personer med
olika funktionsnedsättningar oavsett ålder,
 omsorg, stöd, service och vård i ordinärt och särskilt boende till personer med
demens,
 korttidsinsatser i det egna hemmet eller i anslutning till ett särskilt boende för
rehabilitering, avlastning och vård i livets slutskede,
 stöd och avlastning till personer som vårdar närstående,
 förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel,
 insatser för särskilt stöd och service enligt LSS såsom personlig assistans,
ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse,
korttidstillsyn, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn,
bostad med särskild service eller särskilt anpassa bostad för vuxna samt
daglig verksamhet,
 dödsboanmälan, förvaltning av dödsbo, gravsättning,
 samrådsfunktioner med pensionärs- och handikapporganisationer,
 folkhälsoarbetet,
 kommunens uppgifter enligt lag (1982:636) om anordnande av visst
automatspel,
 kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), avseende
serveringstillstånd,
 det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive
informationssäkerhet, och krisberedskap inom nämndens verksamheter.
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4§
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen
utom för förvaltningscheferna. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.
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Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9§

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
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Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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Del 2 – Nämndens arbetsformer
Sammansättning
16 §
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Presidium
17 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande.
Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.

Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
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har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.
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Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
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omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.
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Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.

Utskott
34 §
Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5
ledamöter och 5 ersättare.
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda
nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör
beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga
fram förslag till beslut.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och
inom förskole- och fritidshemsverksamheten samt kommunens övriga uppgifter
enligt skollagen (2010:800).
Nämndens uppgifter omfattar
 förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och pedagogisk omsorg,
 gymnasieskola och gymnasiesärskola,
 kommunal vuxenutbildning, undervisning för vuxna med utvecklingsstörning
eller förvärvad hjärnskada, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI)
samt yrkeshögskoleutbildningar,
 tillsyn över fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman som
inte anordnas vid en skolenhet,
 ha insyn i fristående verksamheter,
 handlägga ärenden om bidrag till fristående huvudmän.
Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens
kontakter med näringsliv, universitet och högskolor i utbildningsfrågor.
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina
verksamheter.
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4§
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen,
med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som
tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 §
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom kulturskolan,
folkbiblioteken och fritidsgårdsverksamheten, då dessa ingår i kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde.
1
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Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9§

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.
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Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
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Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer
Sammansättning
16 §
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Presidium
17 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en eller två vice ordförande.
Viceordföranden/a ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden/a.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.
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Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i
protokollet.
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Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i Nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.
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Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.
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Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §
är nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
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klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Utskott
34 §
Inom nämnden kan finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av maximalt 5
ledamöter och 5 ersättare.
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i utskottet eller inte längre är
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och nämnden ska snarast
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskottet ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda
nämndens ärenden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör
beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga
fram förslag till beslut.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallag
(2005:837) och övriga författningar som gäller allmänna val, val till
Europaparlamentet samt genomförandet av folkomröstningar. Nämnden ska vid
behov föreslå kommunfullmäktige om ändringar av valdistrikten.
Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god
säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap i sin verksamhet.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.
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Organisation inom verksamhetsområdet
4§
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 §
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”1.

Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.

Då nämnden normalt inte har någon fast förvaltningsorganisation omfattar nämndens
personalansvar i regel endast de personer, huvudsakligen röstmottagare, som anställs specifikt
som valfunktionärer i samband med val. Den ordinarie personal som handlägger valfrågor är i
regel anställda av kommunstyrelsen och faller därmed under styrelsens personalansvar.
1
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Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Regelreformering
9§
Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer
Sammansättning
16 §
Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Presidium
17 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.

Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.
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Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
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som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
29 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.
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Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
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Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Del 1 – Revisorernas ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och ansvarsområde
1§
Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna
har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all
verksamhet som kommunen ansvarar för. Den övergripande revisionsuppgiften i
kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om
verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En
väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av
verksamheten.
Revisorerna ansvarar för granskningen av till kommunen lämnade
donationsstiftelser.
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i skriften
”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” (Sveriges kommuner och
landsting).
Revisorerna ska ansvara för den kommunala granskningen enligt kommunallag
(2017:725), KL, och annan lagstiftning som påverkar den kommunala
revisorerna, utfärdade ägardirektiv för kommunala företag samt detta
reglemente.

Rapportering till fullmäktige
2§
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs
fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. I revisionsberättelsen
förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen bör lämnas till fullmäktige senast fem veckor efter det att
styrelsen överlämnat årsredovisningen till revisorerna.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport bör lämnas till styrelsen senast tre
veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna.
Revisorerna har möjlighet att i fullmäktige informera om revisorernas arbete och
resultat. Revisorerna kan också initiera ärende i fullmäktige med anledning av
sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs.
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så
snart som möjligt, efter att beredning skett.
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Organisation inom verksamhetsområdet
3§
Revisorerna får inom ramen för sin budget anställa den personal, efter hörande
av kommunfullmäktiges presidium, och anlita de sakkunniga som de behöver för
sin granskning.
Revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna.

Personalansvar
4§
Revisorerna är anställningsmyndighet för eventuell personal som anställs för att
biträda revisorerna. Revisorerna har hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som
anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
5§
Fullmäktiges presidium utgör organ för beredning och granskning av
revisorernas budget och verksamhet.
Revisorerna har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Revisorerna underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina
verksamheter som inte förvaltas av annan.
Revisorerna får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Processbehörighet
6§
Revisorerna får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom revisorernas verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
7§
Delgivning med revisorerna sker med ordföranden eller annan person som
revisorerna gemensamt beslutar.
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Undertecknande av handlingar
8§
Skrivelser, avtal och andra handlingar från revisorerna ska på revisorernas
vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den revisor som revisorerna utser.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
eniga om innehållet.
Revisorerna får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
revisorerna lämnade direktiv underteckna handlingar på revisorerna vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och diarieföring
9§
Revisorerna ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom revisorernas ansvarsområde ska hanteras, registreras och
bevaras. Revisorerna ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör revisorernas ansvar.

Behandling av personuppgifter
10 §
Revisorerna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter
som sker i dess verksamhet.
Revisorerna ska utse dataskyddsombud.

Del 2 – Revisorernas arbetsformer
Sammansättning och mandattid
11 §
Fullmäktige utser revisorer, som väljs för en mandatperiod. Revisorerna tillsätts
parlamentariskt – varje parti som i det senaste valet till kommunfullmäktige fått
mandat i fullmäktige ska nominera en revisor.
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.
Det första året i mandatperioden har revisorerna således två grupper av revisorer
som arbetar parallellt.
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Bland kommunens revisorer, och efter förslag från dessa, utser fullmäktige
lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Ordförande och vice ordförande
12 §
Fullmäktige utser bland revisorerna en ordförande och en vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Revisorernas arbetsmöten och sammanträden
13 §
Revisorerna har arbetsmöten i granskningsarbetet och sammanträden i ärenden
om sin förvaltning och om jäv.
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

Tidpunkt för arbetsmöten och sammanträden
14 §
Revisorerna har arbetsmöten och sammanträder på dag och tid som revisorerna
bestämmer. Senast på första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa
tiderna för ordinarie sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska
samordnas för att underlätta en effektiv ärendegång, budget- och
redovisningsprocess samt intern kontroll.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av revisorerna begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde
ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de
ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje revisor
snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala e-post.
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Kallelse
15 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till arbetsmöten och
sammanträden. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till
arbetsmöte eller sammanträde ska den som varit revisor i nämnden längst tid
göra detta (ålderspresidenten). Om flera revisorer har lika lång tjänstgöringstid
ska den av dessa till åldern äldste revisorn vara ålderspresident.
Kallelse till arbetsmöte och sammanträde ska vara skriftlig och innehålla uppgift
om tid och plats för mötet eller sammanträdet.
Kallelse till arbetsmöte eller sammanträde ska tillgängliggöras för varje revisor
senast 5 dagar före mötes- eller sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar
distribueras på lämpligt sätt som revisorerna bestämmer. Utskick till
förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen till sammanträde bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till
kallelsen ange om, och i så fall vilka, handlingar som finns förtecknade som
beslutsunderlag (till exempel i tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Sekreterare
16 §
Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas arbetsmöten och sammanträden.

Minnesanteckningar och protokoll
17 §
Vid arbetsmöten förs minnesanteckningar och vid sammanträden förs protokoll
över revisonens beslut.

Närvarorätt
18 §
Revisorerna får kalla förtroendevald som inte är revisor eller ersättare i
revisorerna att närvara vid arbetsmöte och sammanträde för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om
revisorerna inte beslutar annat, får den som kallats delta i sammanträdet och i
överläggningarna.
Revisorerna får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
revisorerna arbetsmöten och sammanträden.
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Kostnaden för granskning i kommunala bolag och
stiftelser
19 §
Kommunens bolag och stiftelser svarar för kostnaderna för
lekmannarevisorernas granskning av bolagen och stiftelserna. De svarar även för
kostnaden för sakkunniga biträden som används i granskningen.

Ordföranden
20 §
Det åligger ordföranden att
1. leda revisorernas arbete och sammanträden,
2. kalla till arbetsmöte och sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas av revisorernas
vid behov är beredda,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av revisorerna,
5. bevaka att revisorernas beslut verkställs,
6. representera revisorerna vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte revisorerna bestämt annat i ett särskilt fall.
7. ansvara för att nya och redan aktiva revisorer får relevant utbildning inom
revisorernas verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
21 §
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt arbetsmöte
eller sammanträde eller en del av ett arbetsmöte eller sammanträde, får
revisorerna utse en annan revisor som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit revisor i revisorerna längst tid.
Om flera revisorer har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter
av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/ vice
ordförandens uppgifter.

Förhinder
22 §
En revisor som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett arbetsmöte eller
sammanträde, ska snarast anmäla detta till revisorerna ordförande.
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Deltagande i beslut
23 §
En revisor som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En revisor som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
revisorerna fattar det med acklamation.

Överläggning
24 §
Den revisor eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna som vill
yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.

Förslag
25 §
När revisorerna förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte revisorerna
enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den revisor som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.
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Omröstning
26 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att revisorerna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen revisor avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad revisorerna kan skriva på valsedeln.
Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges. Valsedeln ska
vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren samlar upp
valsedlarna. När alla revisorer avgett sina röster läses de avgivna rösterna upp en
i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
27 §
Om en revisor har reserverat sig mot ett beslut och revisor vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Revisorn kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.

Protokollsanteckning
28 §
I anslutning till ett ärende kan revisor med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
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Justering och anslag av protokoll
29 §
Protokollet justeras av ordföranden och en revisor. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en revisor. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Del 1 – Nämndens ansvarsområden och
arbetsuppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.

Nämndens ansvarsområde
2§
Nämnden ansvarar för:
 förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar, gator, skog,
grönområden och vatten,
 utarrendering, uthyrning eller annat upplåtande av rätt i fastigheter och
byggnader som nämnden förvaltar.
 köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram. Nämnden har att köpa och sälja
fastigheter eller del av fastigheter för ett värde på upp till 100 prisbasbelopp.
Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet,
strategisk eller annars av större vikt ska alltid underställas
kommunfullmäktige oavsett belopp.
 förhyrning av lokaler för kommunens verksamheter med en hyrestid om max
5 år och med en total hyreskostnad under hyresperioden understigande 100
prisbasbelopp inklusive återställningskostnad och övriga kostnader relaterade
till förhyrningen.
 utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt
som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla
kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat
skäl har beslutat ska genomföras.
Nämnden är räddningsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom
räddningstjänsten inklusive uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, i båda fallen
med undantag av tillsyn på kommunens egna byggnader och anläggningar.
Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom
nedanstående områden enligt EU- förordning (98/2013) och lagen (2014:799)
och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
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Nämnden är trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, samt ansvarar för en god
trafikmiljö och trafiksäkerhet inom kommunen.
Nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet.
Nämnden ansvarar även för:
 det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive
informationssäkerhet, och krisberedskap inom nämndens verksamheter.
 bidrag till enskilda vägar och företräder kommunen gentemot vägföreningar
och vägsamfälligheter
 tillståndsgivning för grävande verksamhet
 lokalvård av kommunens verksamhetslokaler
 att upprätta trafikförordningsplan, kontroll av efterlevnad samt utfärda
sanktionsavgifter vid överträdelse
 måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom
äldreomsorgen
 sotningsverksamhet
 beredning och handläggning av fackärenden inom renhållning, i de fall det
inte ankommer på annan nämnd eller kommunalt bolag att göra detta.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
3§
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt
speciallag.

Organisation inom verksamhetsområdet
4§
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Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personalansvar
5§
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid den egna förvaltningen,
med undantag för förvaltningschefer, och personal inom förvaltningen som
tillhör annan nämnds i reglemente fastställda ansvarsområde1. Nämnden har
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 9 §
kommunstyrelsens reglemente under rubriken ”Personalpolitiken”.

Ekonomisk förvaltning
6§
Nämnden har budgetansvar inom de ramar som beslutats av
kommunfullmäktige.
Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter
som inte förvaltas av annan nämnd.
Nämnden får inom ramen för budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde.

Remisser
7§
Nämnden får i kommunens namn svara på remisser ställda till kommunen som
helhet, under förutsättning att de enbart berör nämndens ansvarsområde, samt att
ärendet inte är av principiell eller annars större vikt eller kräver samordning med
andra nämnder för att ge ett heltäckande svar.

Information till allmänheten
8§
Nämnden svarar för informationen till allmänheten inom nämndens
verksamhet.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde biträda
kommunstyrelsen i kommunens centrala informationsverksamhet och i arbetet
med kommunens externa och interna webbplats.

Detta innebär att nämnden inte är anställningsmyndighet för personal inom
simskoleverksamhet, handläggning av föreningsbidrag och övrig fritidsverksamhet som ingår i
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
1
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Regelreformering
9§

Nämnden har hand om reformering av nämndens regelbestånd och utformningen
av nämndens handlingar. Nämnden ska ta initiativ till att uppdatera
kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens
verksamhet.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska informera styrelsen om de
ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännages på
kommunens anslagstavla och publiceras i kommunens författningssamling.

Processbehörighet
10 §
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

Delgivningsmottagare
11 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
12 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkiv och registrering
13 §
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur
information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och
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bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer
dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till kommunens
centralarkiv upphör nämndens ansvar.

Behandling av personuppgifter
14 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
15 §
Styrelsen, annan nämnd och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda med nämnd när nämndens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Del 2 – Nämndens arbetsformer
Sammansättning
16 §
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
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Presidium
17 §
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och en vice ordförande.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Tidpunkt för sammanträden
18 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska nämnden fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Nämnden har normalt 6–8 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.

Kallelse
19 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation
för möteshantering. Utskick till förtroendevalda skickas till respektive
@almhult.se-adress.
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I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.

Offentliga sammanträden
20 §
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.

Närvarorätt
21 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden till sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om nämnden inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förvaltningschef får närvara vid sammanträdena om nämnden inte särskilt
beslutar annat. Förvaltningschefen har rätt att få ett yttrande antecknat i
protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ KL.

Ordföranden
22 §
Det åligger ordföranden
1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,

170

Styrdokument
2019-11-04

10(13)

6. bevaka att nämndens beslut verkställs,
7. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
8. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom nämndens verksamhetsområde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
23 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Förhinder
24 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde, ska
i förväg underrätta förvaltningen, som kallar den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
25 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
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sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
26 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Deltagande i beslut
27 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Överläggning
28 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
29 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.

Omröstning
30 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.

Reservation
31 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
32 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
nämndens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Justering och anslag av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
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Del 1 – Styrelsens arbetsuppgifter och
ansvarsområden
A.

Allmänt om styrelsens uppgifter

Allmänt
1§
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725)
och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

3§
Styrelsen ska:
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen
annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,
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4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, och förtroendemannaregister,
5. leda och samordna kommunens arbete med säkerhetsskydd enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585), samt övrigt arbete med säkerhet inklusive
informationssäkerhet.
6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,
7. anställa förvaltningschefer,
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningscheferna,
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med kommunallagen,
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas
verksamhet

4§
Styrelsen ska:
1. besluta om anställningsstopp,
2. besluta om strategiska personalfrågor,
3. besluta om stopp för ytterligare investeringar,
4. besluta om omfördelning av medel mellan nämnder i enlighet med följande
ramar: 1 000 000 kr,
5. besluta om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier,
6. besluta om etiska riktlinjer i kommunen,
7. fatta slutligt beslut när två nämnder är oense,
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8. uppdra åt nämnd att arbeta fram åtgärdsplaner när verksamheten inte bedrivs
ändamålsenligt eller kostnadseffektivt samt vid budgetavvikelser.
9. Ge uppdrag eller instruktioner till nämnd i syfte att verka för att fullmäktiges
beslut verkställs. Sådana uppdrag eller instruktioner får dock inte gälla
nämndens myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i
övrigt rör enskilda.
Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättat om de beslut som har fattats
med stöd av första stycket.
Företag och stiftelser

5§
Styrelsen ska:
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i
10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den sista augusti i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat,
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

6§
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Ekonomi och medelsförvaltning

7§
Styrelsen ska:
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat
att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Förhandslån till föreningar i EU-projekt
Styrelsen har rätt att, inom en låneram på 500 000 kronor, räntefritt låna ut
pengar till föreningar som ingår i EU-projekt för att utveckla landsbygden, där
föreningen måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat och där
likviditet saknas.
Delegering från fullmäktige

8§
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
2. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
3. tillstånd att använda kommunens vapen.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas
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av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.1
Personalpolitiken

9§
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

10 §
Styrelsen ska:
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,

Nämnderna får i vissa fall svara på remisser ställda till kommunen som helhet. Vilka fall detta
gäller framgår i respektive nämnds reglemente.
1
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7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över
beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt
handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter

Processbehörighet
11 §
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att
själv föra talan i målet.
Krisledning, höjd beredskap och totalförsvar
12 §
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap samt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:546) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Fysisk planering
13 §
Styrelsen ansvarar för:
1. den övergripande fysiska planeringen med översiktsplanering och fördjupade
översiktsplaner.
2. antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser samt upphävande av fastighetsplaner.
3. strategisk planering av mark- och bebyggelsefrågorna för att främja
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
4. mark- och exploateringsverksamhet och till denna verksamhet hör rätten att
teckna avtal med extern part i frågor som avser exploateringsverksamheten.
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5. övergripande och strategiska frågor som rör kommunens fastigheter,
fastighetsförvärv, anläggningar, gator, skogsförvaltning, grönområden,
vattenförvaltning, VA-verksamhet och avfalls-/ renhållningsfrågor,
6. strategisk styrning av lokalförsörjningsprocessen för de kommunala
verksamheterna,
Detaljplaner och områdesbestämmelser som är av större principiell beskaffenhet
eller i övrigt av stor vikt ska beslutas av fullmäktige.
Arbetslöshetsnämnd
14 §
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet
15 §
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
16 §
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet på och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplatser.
Författningssamling
17 §
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. Nämnderna ska underrätta
styrelsen om en ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Rådgivande organ
18 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens rådgivande organ:


Kommunala pensionärsrådet



Kommunala tillgänglighetsrådet



Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa

Kommunfullmäktige beslutar om bestämmelser för respektive råd i särskilt
reglemente.
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B. Särskilt om styrelsens uppgifter inom det egna
verksamhetsområdet
Uppdrag och verksamhet
19 §
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
20 §
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personalansvar
21 §
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid
kommunledningsförvaltningen2 och förvaltningscheferna. Styrelsen har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med
undantag av de frågor som anges i 9 § kommunstyrelsens reglemente under
rubriken ”Personalpolitiken”.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera
22 §
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare
23 §
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som styrelsen beslutar.

Med undantag för den personal som arbetar med allmänkulturell verksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden är anställningsmyndighet för denna personal.
2

185

Styrdokument
2019-11-04

12(21)

Undertecknande av handlingar
24 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice
ordförande och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser med
kontrasignering av sekreteraren.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Behandling av personuppgifter
25 §
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som
angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos
fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
26 §
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur styrelsen har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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Information och samråd
27 §
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från styrelsen erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Styrelsen ska samråda med nämnd när styrelsens verksamhet och/eller ärenden
berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
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Del 2 – Styrelsens arbetsformer
Mandattid
28 §
Kommunstyrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då valet
förrättas till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.
Sammansättning
29 §
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Presidium
30 §
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och två vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
Tidpunkt för sammanträden
31 §
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Senast på
första sammanträdet varje år ska styrelsen fastställa tiderna för ordinarie
sammanträden under året. Sammanträdesschemat ska samordnas för att
underlätta en effektiv ärendegång, budget- och redovisningsprocess samt intern
kontroll. Styrelsen har normalt 11 sammanträden per år.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden/a om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet via de förtroendevaldas kommunala
e-post.
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Kallelse
32 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den av dessa till åldern äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillgängliggöras för varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelse och handlingar distribueras digitalt via applikation för möteshantering.
Utskick till förtroendevalda skickas till respektive @almhult.se-adress.
I undantagsfall får ordföranden besluta att kallelse får ske inom annan tid
och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i anslutning till kallelsen ange om, och i så fall vilka,
handlingar som finns förtecknade som beslutsunderlag (till exempel i
tjänsteskrivelse) inte har bifogats.
Offentliga sammanträden
33 §
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess.
Sammanträde på distans
34 §
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen.
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Närvarorätt
35 §
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden och delta i överläggningarna.
Härutöver får styrelsen kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
styrelsen till sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan kallas. Om styrelsen inte
beslutar annat, får den som kallats delta sammanträdet och vid överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden.
Kommunchefen får närvara vid sammanträdena om styrelsen inte särskilt
beslutar annat. Kommunchefen har rätt att få ett yttrande antecknat i protokollet.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden
i enlighet med vad som är föreskrivet i 7 kap. 12–16 §§ kommunallagen.
Ordföranden
36 §
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare om ledamoten inte själv ombesörjt detta,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.
7. ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant
utbildning inom styrelsens verksamhetsområde.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
37 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Kommunalråd
38 §
Styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande benämns tillika kommunalråd i
enlighet med kommunallagen 4 kap 2 §. 2:e vice ordförande benämns tillika
oppositionsråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets uppgifter,
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Förhinder
39 §
En ledamot som är förhindrad att delta i hela eller delar av ett sammanträde ska i
förväg underrätta kommunledningsförvaltningens kansli, som kallar den
ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring
40 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under pågående sammanträde. Inträde bör inte ske under pågående
handläggning av ett ärende, om det inte finns särskilda skäl för detta.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Jäv, avbruten tjänstgöring
41 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
Deltagande i beslut
42 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen fattar det med acklamation.
Överläggning
43 §
Den ledamot, ersättare eller annan som har rätt att närvara vid överläggningarna
som vill yttra sig ska genom handuppräckning uppmärksamma ordföranden på
detta.
Den som har rätt att delta i överläggningarna får ordet i den ordning hen har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i överläggningarna har också rätt till en kort replik på
högst två minuter med anledning av vad en talare anfört. Repliken görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra repliken
framställts.
En replik ska innebära en sakupplysning eller rättelse med anledning av närmast
föregående anförande. Replik medges även den som är direkt omnämnd i
anförandet.
Den talare vars inlägg en replik gäller har rätt till ett kort genmäle om högst två
minuter på repliken.
I övrigt är huvudregeln att inlägg inte är tidsbegränsade.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet.
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Förslag
44 §
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de förslag som har framställts under överläggningen och kontrollerar att
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.
Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt
beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
förslag avfatta det skriftligt.
Omröstning
45 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av sekreteraren och justeraren.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst
sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får ingen ledamot avge, ändra eller återta en röst.
I ärenden som avser val eller anställning av personal ska omröstning ske genom
sluten omröstning. Sekreteraren delar då ut blanka valsedlar. Ordföranden
klargör hur omröstningen ska gå till och vad ledamöterna kan skriva på
valsedeln. Vid personval kan exempelvis namn och partitillhörighet anges.
Valsedeln ska vikas en gång på mitten så att kortsidorna möts. Sekreteraren
samlar upp valsedlarna. När alla ledamöter avgett sina röster läses de avgivna
rösterna upp en i taget. Justeraren kontrollerar röstsedlarna och resultatet av
omröstningen.
För val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt finns särskilda
föreskrifter i lag.
Reservation
46 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska det göras skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering. Ledamot kan reservera sig mot ett beslut fram
tills dess mötet avslutats.
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Protokollsanteckning
47 §
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning). Protokollsanteckningar
bör vara kortfattade.
Protokollsanteckningens innehåll ska tillkännages muntligt eller skriftligt på
styrelsens sammanträde. Anteckningen ska lämnas skriftligen till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Justering och anslag av protokoll
48 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justerarna undertecknar
protokollet på första sidan och signerar övriga sidor i protokollet och samtliga
sidor av protokollets bilagor. Senast dagen efter protokollet justerats ska
protokollet anslås på kommunens elektroniska anslagstavla.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot. Särskilt anslag på kommunens elektroniska anslagstavla ska
utfärdas för den direktjusterade paragrafen.
Utskott
49 §
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Utskotten ska
bestå av vardera maximalt 5 ledamöter och 5 ersättare.
Om en ledamot uppsäger sig från sitt uppdrag i ett utskott eller inte längre är
valbar ska ledamoten skriftligen begära sig entledigad och styrelsen ska snarast
förrätta fyllnadsval.
Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid som styrelsen beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
Utskott ska fatta beslut enligt fastställd delegeringsordning och bereda styrelsens
ärenden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden och kommunchefen överlämnar
sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag
till beslut.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6 Överföring av investeringsmedel från UN till TN
Ärendenummer KS 2019/147

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel
om 750 tkr för aulan till tekniska nämnden.
2. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel
om 100 tkr för solskydd på Haganässkolan till tekniska nämnden.
3. Att utbildningsnämnden och tekniska nämnden hanterar de negativa
budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i respektive nämnds årsanalys.
4. Att tekniska nämnden hanterar avvikelsen för det försenade projektet
solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 2020.
5. Att kommunstyrelsen särskilt lyfter och hanterar avvikelserna för dessa
projekt i årsredovisningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Föreligger begäran om omföring av investeringsmedel från utbildningsnämndens
investeringsbudget 2019 till Tekniska nämnden för investeringar enligt plan.
Investeringsbudgeten ligger på utbildningsnämnden medan tekniska nämnden
utför investeringen och tar utgifterna.
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18
 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämnden

§ 173 Investeringsbudget 2019 - överföring till tekniska nämnden
Ärendenummer UN 2018/40

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför 750 000 kr ur utbildningsnämndens
investeringsbudget till tekniska nämnden, för arbeten utförda i
Haganässkolans aula samt 100 tkr för solskydd.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har avsatt medel för modernisering av Haganässkolans aula
i samband med uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har
beställt och genomfört hela arbetet. Utbildningsnämnden vill därför överföra
investeringsmedlen till tekniska nämnden. Samma gäller för solskydd på
Haganässkolan.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2019-11-19

Utbildningsnämnden

Överföring av investeringsmedel till tekniska
nämnden
Ärendenummer UN 2018/40

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har avsatt medel för modernisering av Haganässkolans aula
i samband med uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har
beställt och genomfört hela arbetet. Utbildningsnämnden vill därför överföra
investeringsmedlen till tekniska nämnden. Samma gäller för solskydd på
Haganässkolan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kr ur
utbildningsnämndens investeringsbudget till tekniska nämnden, för arbeten
utförda i Haganässkolans aula samt 100 tkr för solskydd.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Överföring investeringsmedel från
Utbildningsnämnden till Tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/147

Sammanfattning av ärendet
Föreligger begäran om omföring av investeringsmedel från utbildningsnämndens
investeringsbudget 2019 till Tekniska nämnden för investeringar enligt plan.
Investeringsbudgeten ligger på utbildningsnämnden medan tekniska nämnden
utför investeringen och tar utgifterna.
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18
 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19

Ärendeberedning
Utbildningsnämnden har enligt tjänsteskrivelsen avsatt investeringsmedel (750
tkr) i budget 2019 för modernisering av Haganässkolans aula i samband med
uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har beställt och
genomfört hela arbetet. Samma ska enligt tjänsteskrivelsen gälla för
investeringsbudget för solskydd (100 tkr) på Haganässkolan men efter
avstämning med fastighetschefen så har tekniska förvaltningen ännu inte utfört
investeringen på grund av att det varit för dåligt väder. Utbildningsnämnden har
begärt överföring av investeringsmedlen om 850 tkr till tekniska nämnden för
dessa åtgärder.
I utbildningsnämndens investeringsbudget framgår inte vilket projekt som avser
investeringsbudget för aula eller solskydd på Haganässkolan. Vid närmare
avstämning med förvaltningschef ska 750 tkr flyttas från investeringsprojekt
26511 samt 100 tkr flyttas från investeringsprojekt 26000.
I tekniska nämndens investeringsbudget kan endast projektet 17015
Haganässkolans aula hittas och för projektet finns ingen budget. Prognosen i
delårsrapport 2 var 700 tkr. Dock är utfallet per dagens utfall hela 1 623 tkr. Det
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innebär att tekniska nämnden, även om en budgetomföring från
utbildningsnämnden till tekniska nämnden om 850 tkr sker, behöver förklara den
negativa budgetavvikelsen.
Då beslutet inte kommer hinna hanteras av kommunfullmäktige innan 2019
stängs bokföringsmässigt föreslår därför kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om att överföra
750 tkr för aulan från utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Detta bör
istället hanteras i nämndernas årsanalyser i löpande text och kommunstyrelsen
bör specifikt lyfta detta i analysen av investeringsredovisningen så att detta inte
hanteras som en vanlig avvikelse hos nämnderna vad gäller budgetomföringen.
Eftersom solskydd på Haganässkolan inte kunnat sättas upp ännu på grund av
vädret innebär det att investeringen kommer belasta tekniska nämndens
investeringsbudget för 2020. I investeringsredovisningen finns inget projekt för
detta och några utgifter för detta har således inte registrerats hos tekniska
nämnden utan här förutsätts att inget är upparbetat under 2019. Under
förutsättningen att medel för solskydd på Haganäs ligger i potten på projekt
26000 Investeringar UTB så föreslår kommunledningsförvaltningen
kommunstyrelsen även här att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring
av investeringsmedel (100 tkr). Avvikelserna hanteras sedan i
utbildningsnämndens årsanalys 2019 utifrån att projektet blivit försenat och som
en avvikelse i tekniska nämndes investeringsuppföljning under 2020 med hänsyn
tagen till utbildningsnämndens årsanalys.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel
om 750 tkr för aulan till tekniska nämnden.
2. Att avslå utbildningsnämndens begäran om omföring av investeringsmedel
om 100 tkr för solskydd på Haganässkolan till tekniska nämnden.
3. Att utbildningsnämnden och tekniska nämnden hanterar de negativa
budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i respektive nämnds årsanalys.
4. Att tekniska nämnden hanterar avvikelsen för det försenade projektet
solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 2020.
5. Att kommunstyrelsen särskilt lyfter och hanterar avvikelserna för dessa
projekt i årsredovisningen.

Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef
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Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

202

3(3)

Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7 Åtgärdsplan för budget i balans 2020
Ärendenummer KS 2019/68

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att uppdra till kommunchef att genomföra ovanstående åtgärder för en
budget i balans

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens totala budgetram år 2020 är 52 639 tkr varför det föreligger
ett effektiviseringsbehov om 5 971 tkr för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag till budget i balans och återkomma 4 februari.
Föreligger förslag till budget i balans avseende år 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14
 Bilaga 1 Åtgärdsplan Kommunledningsförvaltningen 2020-01-14
_____
Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Susann Pettersson
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens åtgärder för en budget i balans
2020
Ärendenummer KS 2019/68

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens totala budgetram år 2020 är 52 639 tkr varför det föreligger
ett effektiviseringsbehov om 5 971 tkr för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag till budget i balans och återkomma 4 februari.
Föreligger förslag till budget i balans avseende år 2020.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14
 Bilaga 1 Åtgärdsplan Kommunledningsförvaltningen 2020-01-14

Ärendeberedning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan
2020 bestående av aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade
resultatmål för 2020, fördelning av driftbudget per verksamhet,
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö.
Kommunstyrelsens budgetram år 2020 är 52 639 tkr. Ett effektiviseringsbehov
om 5 971 tkr föreligger för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra till kommunchef att ta fram
förslag till budget i balans.
För att kommunledningsförvaltningen ska ha möjlighet att lösa sitt uppdrag så
som det är beskrivet i reglementet så behöver förvaltningen se över sin
kompetens i organisationen och prioritera bort sådant som inte uttryckligen
framgår av reglementet eller andra fullmäktige uppdrag/beslut. Utifrån att högre
krav ställs på kvalificerade utredningar med korta beredningstider så behöver
resurserna matcha förväntningarna på hur förvaltningen löser uppdraget.
Kommunledningsförvaltningen levererar även stödfunktioner inom HR,
ekonomi, kommunikation och IT till övriga förvaltningar. Efter hand som övriga
nämnder utökas och förvaltningar växer så blir det större volymer att hantera
inom kommunledningsförvaltningen vilket slutligen även påverkar olika
resursbehov centralt inom förvaltningen. Det innebär att förvaltningen inte i
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första hand kan hitta besparingar bland sin personal utan behöver, utöver att
finna lösningar för att lösa uppdraget på ett smartare vis, även se över övriga
delar och ambitionsnivå.
Åtgärdsförslag
 Idag erbjuder kommunledningsförvaltningen subventionerad kollektivtrafik
(snålskjutsen). Om subventionering av denna upphör innebär det en besparing
om 2,4 mkr. Detta är den lösning som ger minst påverkan (ingen) på
kommunledningsförvaltningens verksamhet och därmed i stort.
 Personalbefrämjande medel 1,0 mkr/året.
 Genomlysning och revidering av planavgifter, ökade intäkter om 1 mkr/året
 Reviderat telefoniavtal 0,6 mkr/året
 Konsumentrådgivning 0,2 mkr/året
 Marknadsföring 0,2 mkr/året
 Debitering för utförda tjänster i bolagen 0,3 mkr/året
 Kommunens medlemskap i energikontor om 40 tkr/året.
 Generell besparing inköp kommunledningsförvaltningen 0,3 mkr/året

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att uppdra till kommunchef att genomföra ovanstående åtgärder för en
budget i balans
Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
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Beslut krävs
från KS eller
KF

Effektivisering
Ansvarig

1. Digitalisering
IT
1.1

Åtgärd
Nytt avtal telefoni

Konsekvenser
Nytt avtal med telefoni. Medför inga negativa konsekvenser för
verksamheten.

Totalt
(mkr)

varav 2020

0,6

0,6

0,2

0,2

0,04

0,04

1,0

1,0

2,4

2,0

0,2

0,2

0,3

0,3

2021

2022

2. Effektivisering verksamheten
KS

2.1

Ekonomi/
Kansli

Konsumentrådgivning

KS

2.2

Ekonomi/
Kansli

Energikontor

KF

2.3

HR

Personalbefrämjande medel

2.4

Plan

Stadsbuss linje 30 (Snålskjutsen)

2.5

Kommuniktion Marknadsföring

2.6

Kommunchef Generell besparing

Kan skötas inom ramen för Servicecenter. Ej lagstadgad
verksamhet. Konsekvensen är att invånare, företagare och
besökare får närmare service.
Vi avstår från medlemskap. Lågt nyttjande av tjänsten idag.
Inga konsekvenser.
HR avdelningen har under ett antal år haft ett överskott av
medel. Nu föreslås en minskning av budgeten för
personalbefrämjande medel. Medlen har varit destinerade till
trivsel och arbetsmiljöinsatser. Bland annat
grupputvecklingsinsatser. Historiskt har inte verksamheterna
efterfrågat stöd i detta arbete i den omfattning som det funnits
budget.
Stadsbuss linje 30 (snålskjutsen) har under ett antal år
subventionerats av IKEA, nu har det avtalet sagts upp av
IKEA. Det innebär att kommunledningsförvaltningen måste
bekosta den avgiftsfria stadstrafiken, linje 30 i sin helhet. Om
stadsbussen blir en normal avgiftsbelagd stadstrafik, enligt
länstrafikens taxor, ger det en bespring om 2,4 mkr. En
förändring kan ske i samband med byte av biljett system. I
budget 2020 finns ej utrymme för att bekosta den
subventionerade stadsbussen, linje 30.
Konsekvensen för elever som pendlar in, påverkas inte av
åtgärden, då eleven har resekort. Vidare är denna kommunala
subventionering av stadsbuss en nytta som främst kommer
invånarna i centralorten tillgodo.
Färre annonser och mindre tryckt material vilket ersätts med
att man arbetar mer med bland annat digitala plattformar.
Generell besparing med prioritering vid inköp för
kommunledningsförvaltningen.

0,4

3. Ökade intäkter
KF

3.1

Plan

KF

3.2

Kommunchef andra uppdrag som utförs av

Ökade intäkter
Debitering bolagen för VD-uppdrag och
kommunledningsförvaltningen

Planavgiften behöver ses över och höjas för att bättre
motsvara självkostnad och ligga i nivå med andra kommuner. I
samband med budgetförslag 2021 kommer analys och
konsekvensbeskrivning.
En ordning och reda fråga för att kunna arbeta med/inom
bolagen på ett effektivt sätt för att kunna utföra uppdraget i
ägardirektivet.

Totalt
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1,0

1,0

0,3

0,3

6,0

4,6

1,4

0,0

Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 182 Verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner
och processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår.
Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020
Ärendenummer KS 2019/150

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner,
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår.
Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1 - 3
Kommunfullmäktige punkt 4

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29
 Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige har 25 november 2019 beslutat om budgetram för
kommunstyrelsen 2020.
Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan 2020 bestående av
aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2020,
fördelning av driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och områden som
under året ska prioriteras inom arbetsmiljö.
I driftsbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är förutom beslutad
budgetram (51 904 tkr) också lönerevisionen för 2019 (735 tkr) med. Den totala
budgetramen 2020 är för Kommunstyrelsen 52 639 tkr. Av budgetramen är
1 038 tkr avsatt till framtids- och utvecklingssatsningen. Investeringsbudgeten
är 7 280 tkr.
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Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner,
processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på verksamheten både
internt och externt med de resurser som tilldelas. Behov finns att bygga
om/utveckla både ekonomisystemet (Raindance) och ärendehanteringssystemet
(Evolution) för att kunna arbeta ändamålsenligt. Dessutom pågår arbetet förfullt
med att utveckla PowerBI som ska ersätta befintligt beslutsstödsystem. Parallellt
med detta pågår arbetet med digitalisering med kommunens
digitaliseringsstrategen i spetsen. Utifrån ovan nämnda utvecklingsuppdrag ber
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att få använda förvaltningens
avsatta medel (1 038 tkr) för framtids- och utvecklingssatsning i sin befintliga
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som
pågår enligt följande:
Ombyggnad Raindance, 100 tkr
Ombyggnad Evolution, 100 tkr
Utveckling av PowerBI, 200 tkr
Digitaliseringsstrateg, 900 tkr
I föreslagen driftbudgeten från kommunledningsförvaltningen ligger en
effektiviseringspost om 5 998 tkr. Om medel från avsatta framtids- och
utvecklingssatsningen får användas så innebär det istället ett
effektiviseringsbehov om 4 960 tkr. Arbete pågår i förvaltningen för att ta fram
besparingsförslag för en budget i balans.
Sedan budgetförslaget lämnades in i juni har behovet av investeringsbudget
inom ekonomi- och kansliavdelningen ändrats. Införandet av marknadsplatsen är
klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte behövas under 2020.
Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet byggas om
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Därför
föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att omföra investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt
projekt ”Systemutveckling”. På så vis kan investeringsmedel som är avsatta för
ekonomisystemet även användas för att utveckla ärendehanteringssystemet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att fastställa Verksamhetsplan 2020, daterad 2020-11-29.
2. Att tilldela kommunstyrelsen 1 038 tkr, av medel för Framtids- och
utvecklingssatsning.
3. Att uppdra till kommunchef att återkomma 4 februari med åtgärdsplan för en
budget i balans.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
4. Att omföra 400 tkr från projektet e-handel till nytt projekt
”Systemutveckling”.
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Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Redovisningsansvarig

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Åtgärd
Kommunstyrelsen
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1 Nämndens uppdrag
Styrelsen ska utifrån sitt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs
i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet.

2 Resultatmål
Huvudprocess
Utbildning- och
arbetsmarknadsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess
Samhällsutvecklingsprocess

Resultatmål
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och vairerat fritids- och
kulturutbud och mötesplatser
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar.
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt företag.
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla
timmar
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja
bygga ditt hus inom 6 mån.

2.1 Resultatmål 1
I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år.

2.1.1 Aktivitet 1
En kartläggning ska genomföras i samarbete med Individ- och familjeomsorg vid
Socialförvaltningen, för att få en samlad bild av de personer som varit i försörjningsstöd under en
längre tid, och för att kunna lotsa dem till aktiviteter som möjliggör att de kommer närmre
arbetsmarknaden.
Arbeta för att ta fram praktikplatser inom kommunens verksamheter, samt i privata näringslivet, för
målgruppen som uppbär försörjningsstöd.
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2.2 Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och
mötesplatser.

2.2.1 Aktivitet 2
Ett genomtänkt friluftslivsarbete bidrar till en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Nu startas
en process kring att ta tillvara och utveckla kommunens friluftsliv.

2.2.2 Aktivitet 3
I detaljsplansarbetet ska behovet av mötesplatser alltid beaktas.

2.2.3 Aktivitet 4
Skapa en samlad digital plattform, ”Upplev Älmhult”, för Älmhults kommun i sin helhet.

2.3 Resultatmål 3
I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens
olika delar.

2.3.1 Aktivitet 5
För att öka attraktiviteten ska en lotstjänst för nyinflyttade och de som funderar på att flytta till
Älmhult tas fram i form av en sida på webben, där samlas information om att starta företag, hitta
boende, jobb och studier samt fritidsaktiviteter mm.

2.3.2 Aktivitet 6
Tillskapa fler tomter för egna hem på attraktiva platser.

2.4 Resultatmål 4
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller
utveckla ditt företag.

2.4.1 Aktivitet 7
Införa servicecenter, en väg in i kommunen, stöd i olika frågor.

2.4.2 Aktivitet 8
Införa evenemangs- och företagslots som förenklar och samordnar företagens kontakter med
kommunen. Införandet sker i samband med starten av servicecenter.

2.5 Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar.

2.5.1 Aktivitet 9
Skapa och utveckla kvalitativa e-tjänster.

2.5.1 Aktivitet 10
Utveckla informationen på hemsidan.
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2.6 Resultatmål 6
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6
mån.

2.6.1 Aktivitet 11
Ta fram detaljplaner som möjliggör för attraktiva boenden.

2.6.2 Aktivitet 12
Utveckla en kartfunktion för att på ett enkelt sätt visa var lediga tomter finns.

3 Ekonomi
3.1 Drift
tkr
BOKSLUT BUDGET BUDGET
Vsht 3 pos
2018
2019
2020
Politisk verksamhet
3 593
4 915
6 033
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring
272
992
1 221
Näringslivsfrämjande åtgärder
882
1 470
1 769
Konsument- och energirådgivning
209
225
225
Turistverksamhet
948
831
845
Miljö- hälsa och hållbar utveckling
796
774
774
Allmän kulturverksamhet
523
561
824
Flyktingverksamhet
-5
0
0
Arbetsmarknadsåtgärder
795
1 709
1 890
Buss-, bil- och spårbunden trafik
2 415
3 060
5 000
Gemensamma verksamheter
36 995
39 069
38 992
Framtids- och utvecklingssatsning
1 038
Effektiviseringspost
0
-1 224
-5 971
Summa
47 423
52 382
52 639
Lönerevisionen för år 2020 är inte inkluderad, Budget 2019 avser anslag per 1/10 - 2019.

tkr
Avdelningar
Kommunledning
Ekonomi- och kansliavdelning
HR-avdelning
Kommunikationsavdelning
IT-avdelning
Planeringsavdelning
Framtids- och utvecklingssatsning
Effektiviseringspost
Summa

BOKSLUT BUDGET BUDGET
2018
2019
2020
4 231
7 180
7 363
16 460
18 120
19 104
11 092
12 831
13 568
5 308
5 816
6 275
1 369
2 532
1 966
8 964
7 127
9 296
1 038
0
-1 224
-5 971
47 423
52 382
52 639
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Den stora skillnaden mellan budget 2019 och budget 2020 är:


Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende nämndsekreterare. Det
innebär att kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för detta mer.



Kommunfullmäktige har omfört 600 tkr till kommunstyrelsen avseende e-handel. Det innebär att
kommunstyrelsen inte ska debitera nämnder för motsvarande.



Kommunfullmäktige har beslutat att 1 038 tkr av kommunstyrelsens ram ska avse framtids- och
utvecklingssatsning. Dessa medel får endast disponeras av förvaltningen under förutsättning att
kommunstyrelsen godkänt disponering.

Beslutade tilläggsuppdrag till kommunchefen är:


Återkomma med förslag på hur administrativt samarbete med andra kommuner kan genomföras.



Utreda möjligheter för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Förslag för utredning till
exempel fastighetsskötsel, park/gata och lämplig administration.



Utreda möjligheter att samordna verksamhet för ökat fokus på näringslivsarbete, internt och med
externa parter.

3.2 Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Busskurer

Digitalisering

IT-inventarier

Nätverksutrustning

Utbyte datacenter

E-handel

Summa

Tkr
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto

Ack budget
tom 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

År 2027

År 2028

År 2029

År 2030

År 2031

0

180
180

180
180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000
2 000

2 000
2 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

0

700
700

500
500

500
500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000
3 000

0

0

0

0

3 000
3 000

0

0

0

3 000
3 000

3 000
3 000

0

0
0

400
400
7 280

0
3 680

0
2 500

0
2 000

0
2 000

0
5 000

0
2 000

0
2 000

0
2 000

0
5 000

0
5 000

0
2 000

Under 2020 finns investeringsmedel avsatta för renovering av uttjänta busskurer.
Medel för digitalisering används för kommunövergripande digitaliseringsprojekt. ITinventarier används för inköp av hårdvara och konsulter löpande. Medan projektet
Nätverksutrustning används för inköp av nätverksutrustning, trådlösa nät med mera.
Under 2020 är det återigen dags att byta ut kommunens centrala datacenter med servrar och
central nätverksutrustning. Detta görs vart femte år.
Införandet av marknadsplatsen är klart och projektet ”E-handel” (400 tkr) kommer inte
behövas under 2020. Däremot behöver ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet
byggas om och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet, vilket är
en naturlig fortsättning för projektet.
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Summa
20202031
0
360
360
0
14 000
14 000
0
12 000
12 000
0
1 700
1 700
0
12 000
12 000
0
400
400
40 460

Verksamhetsplan
2019-11-29

7(7)

4. Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutveckling

Sjuktal

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/
mångfald

Fokus det
kommande året

Fokus på psykosocial
arbetsmiljö

Bibehålla de låga
sjuktalen

Årlig
uppföljning

Bibehålla god
kultur

Handlingsplan/
åtgärder

Gå igenom och se
över:
- Möteskultur
- Rutiner/processer
- Tydliggöra och
fokusera på
uppdraget

Se handlingsplan för arbetsmiljöutveckling

Begära in och
sammanställa
årlig
uppföljning
från samtliga
avdelningar.

Diskutera på APT
till exempel genom
att genomföra
Prevents Inkludo,
som är ett digitalt
spel som handlar
om inkludering och
hur man på
arbetsplatsen
förebygger
kränkning.

- Kartläggning
av frisknärvaro

- Intern
utbildning av
SAMprocessen och
systemen för
chefer
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Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8 Förbundsordning för VoB Kronoberg 2020
Ärendenummer KS 2019/142

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderad förbundsordning
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Direktion för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag till
reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje
medlemskommuns fullmäktige.
Socialnämnden har inget att erinra.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26
 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131
 Förslag reviderad förbundsordning 2019-11-01
 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg 191120
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
VoB Kronoberg
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-12-10
Socialförvaltningen
Amanda Svensson
amanda.svensson@almhult.se

1(1)

Socialnämnden

VoB Kronobergs förbundsordning
Ärendenummer SOC 2019/74

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet VoB Kronoberg har lagt fram ett förslag till reviderad
förbundsordning till sina medlemskommuner där varje kommunfullmäktige har
att fatta beslut om godkännande eller icke godkännande. Gjorda ändringar i den
reviderade förbundsordningen syftar till att anpassa skrivning till aktuella
förhållanden. Det klargörs tydligt att huvuddelen av kommunalförbundets
uppdrag fullgörs av VoB Syd AB och att Kronoberg endast svarar för driften av
Familjerådgivningen. Den reviderade förbundsordningen korrigerar även
paragrafhänvisningar utefter den nya kommunallagen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10
 Förslag reviderad förbundsordning daterad 2019-11-01
 Följebrev förslag till reviderad Förbundsordning för VoB Kronoberg daterad
2019-11-20

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar VoB Kronobergs reviderade förbundsordning
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Amanda Svensson

Jenny Smedberg

Nämndsekreterare

Socialchef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
VoB Kronoberg
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Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 131 VoB Kronobergs förslag till reviderad
förbundsordning
Ärendenummer SOC 2019/74

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar VoB Kronobergs reviderade förbundsordning
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet VoB Kronoberg har lagt fram ett förslag till reviderad
förbundsordning till sina medlemskommuner där varje kommunfullmäktige har
att fatta beslut om godkännande eller icke godkännande. Gjorda ändringar i den
reviderade förbundsordningen syftar till att anpassa skrivning till aktuella
förhållanden. Det klargörs tydligt att huvuddelen av kommunalförbundets
uppdrag fullgörs av VoB Syd AB och att Kronoberg endast svarar för driften av
Familjerådgivningen. Den reviderade förbundsordningen korrigerar även
paragrafhänvisningar utefter den nya kommunallagen.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10
 Förslag reviderad förbundsordning daterad 2019-11-01
 Följebrev förslag till reviderad Förbundsordning för VoB Kronoberg daterad
2019-11-20
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
VoB Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Till Kommunfullmäktige

Förslag till reviderad Förbundsordning för Kommunalförbundet VoB Kronoberg
Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i Kronobergs län: Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.
Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn, ungdomar,
familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till
största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt
driver VoB Kronoberg numera endast Familjerådgivningen för medlemskommunerna.
Förslaget syftar till att revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen till aktuella
förhållanden, vilket innebär:
•
•
•

att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs av VoB Syd AB
och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av Familjerådgivningen.
att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med den nya Kommunallagen.
att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.

Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlemskommuns fullmäktige.
Förslag till reviderad förbundsordning bifogas.
Växjö 2019-11-20

Direktion för Kommunalförbundet VoB Kronoberg
Oliver Rosengren (M) Växjö

Magnus Carlberg (S) Tingsryd

Monica Widnemark (S) Lessebo

Sebastian Ohlsson (S) Alvesta

Bo Ederström (M) Ljungby

Sven Jansson (C) Markaryd

Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge

Marie Rosenqvist (M) Älmhult
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Datum 2019-11-01

Förbundsordning VoB Kronoberg
Gäller från och med den 2020-01-01
1 § MEDLEMMAR, SÄTE OCH ÄNDAMÅL
Kommunalförbundets namn är VoB Kronoberg och har sitt säte i Växjö.
Medlemmar i VoB Kronoberg är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge,
Växjö och Älmhults kommuner.
Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser för barn,
ungdomar, familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges i socialtjänstlagen
(SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), tillgodoses. Uppdraget
omfattar HVB (hem för vård eller boende), Familjehem och Familjerådgivning. VoB
Kronoberg medges också att, när medlemmarna så önskar, vara huvudman för andra
kommunala kompetensområden, företrädesvis sociala verksamheter, annan vård och
omsorg, boende samt rådgivning.
VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av
VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg endast familjerådgivning för
medlemskommunerna. VoB Kronoberg är huvudman för familjerådgivningen och ansvarar
för drift, planering och utveckling.

2 § ORGANISATION
VoB Kronoberg är organiserat med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse (KL 9 kap.
5 §).

3 § LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
Direktionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlems fullmäktige väljer
vardera en ledamot och en ersättare. Mandattiden för ledamot och ersättare är 4 år räknat från
1:a januari året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för mandatperioden (KL 9 kap. 3
och 4 §§). En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i VoB Kronobergs direktion endast
välja den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige (KL 9 kap. 7 §).
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4 § REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE
VoB Kronoberg skall revideras av revisor som är gemensam för förbundsmedlemmarna.
Kommunfullmäktige i Växjö utser en revisor och en revisorsersättare (KL 9 kap. 12 §). Beslut om
val av gemensam revisor och revisorsersättare sker efter samråd mellan VoB:s medlemmar.
Revisor och revisorsersättare utses för fyra år räknat från 1:a januari året efter det att allmänna
val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Till revisor och revisorsersättare kan väljas
någon som har rösträtt vid val till någon av medlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap. 7 §).
Revison genomförs i enlighet med vad som anges i KL 9 kap. 13 och 15 §§).

5 § EKONOMISKA FÖRMÅNER
Direktionen fastställer, vid sitt första sammanträde årligen, årsarvode till ordföranden och
vice ordföranden med giltighet från 1 januari respektive år. Direktionen beslutar även om
arvoden och andra ekonomiska förmåner till organ som direktionen inrättar.

6 § RÄTT ATT VÄCKA ÄRENDE
Förbundsmedlem har rätt att genom kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen väcka
ärenden i direktionen.

7 § PROTOKOLL OCH KUNGÖRELSER
Tillkännagivande av VoB Kronobergs justerade protokoll och kungörelser skall ske på Växjö
kommuns anslagstavla, på kommunens webbplats.

8 § ANDEL I TILLGÅNGAR OCH SKULDER
VoB Kronobergs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till av SCB framräknat garanterat skatteunderlag justerat för utjämningsbidrag eller
utjämningsavgift. Nu angivna grunder tillämpas också vid skifte av VoB’s behållna tillgångar.
Skatteunderlagets beräkningsgrund skall ske utifrån det underlag som föreligger den 31 januari
det år fråga härom aktualiseras. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist i
det fall förbundet saknar tillgångar att betala sina skulder för verksamheten.
Kostnader för VoB’s verksamhet skall, i den mån de inte täcks av vårdavgifter, täckas genom
bidrag från medlemmarna. Fördelning av kostnaderna mellan medlemmarna sker utifrån
samma grunder som anges i föregående stycke.
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9 § BUDGETPROCESS OCH STYRNING
Direktionen för VoB Kronoberg har årligen att besluta om budget och en planmässig beskrivning
av de följande tre åren. Senast den 30 september skall samråd ha skett med medlemmarna som
då beretts tillfälle att lämna synpunkter på budgetförslaget. Budgeten skall vara fastställd före
oktober månads utgång. Budgetsammanträdet är offentligt och skall kungöras på det sätt som
anges i direktionens reglemente och 7 § ovan.

10 § UTTRÄDE
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur VoB Kronoberg. Uppsägning skall ske senast den 1
juli och uppsägningstiden är 2 år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid utträde ur VoB
Kronoberg skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet, (8 § ovan).
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.
När en förbundsmedlem utträtt ur VoB Kronoberg upphör medlemmens ansvar för förbundets
skulder om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de
kvarvarande medlemmarna.

11 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
Om en slutlig uppgörelse mellan VoB Kronoberg, den utträdande medlemmen och övriga
medlemmar inte har nåtts när uppsägningstiden i 10 § första stycket är till ända så skall
förbundet omedelbart träda i likvidation.
VoB Kronoberg skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom
samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidation skall den i 8 § angivna
fördelningsgrunden gälla.
När VoB Kronoberg trätt i lividation skall dess egendom, i den mån det behövs för likvidationen,
förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det
slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för VoB Kronoberg efter dess upplösning eller om talan
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som
skall överta vården av de handlingar som tillhör VoB Kronobergs arkiv.

12 § TVISTER
Vid tvister mellan VoB Kronoberg och medlem skall, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol.

13 § ÄNDRING AV FÖRBUNDSORDNINGEN
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.
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Tjänsteskrivelse
2020-01-02
Kommunledningsförvaltningen
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad förbundsordning VoB
Kronoberg
Ärendenummer KS 2019/xxxx

Sammanfattning av ärendet
Direktion för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag till
reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje
medlemskommuns fullmäktige.
Socialnämnden har inget att erinra.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26
 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131
 Förslag reviderad förbundsordning 2019-11-01
 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg 191120

Ärendeberedning
Föreligger förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB
Kronoberg. Kommunalförbundet VoB Kronobergs medlemmar är kommunerna i
Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge,
Växjö och Älmhult.
Ändamålet med VoB Kronoberg är att tillse att kommunernas behov av insatser
för barn, ungdomar, familjer och missbrukare enligt de bestämmelser som anges
i socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU), tillgodoses. VoB Kronoberg fullgör sedan 2004 till största delen
sitt uppdrag via VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB Kronoberg.
Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera endast Familjerådgivningen
för medlemskommunerna.
Förslaget syftar till att revidera och anpassa skrivningarna i Förbundsordningen
till aktuella förhållanden, vilket innebär:
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Tjänsteskrivelse
2020-01-02

2(2)

 att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs
av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av
Familjerådgivningen.
 att korrigera hänvisningar till paragrafer i överenstämmelse med den nya
Kommunallagen.
 att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.
Av socialnämndens reglemente framgår att socialnämnden fullgör kommunens
uppgifter inom ovan områden. Ärendet har därför sänts på remiss till
socialnämnden. Socialnämnden har inget att erinra.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
 Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderad förbundsordning
utefter förslaget daterat 2019-11-01

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
VoB Kronoberg
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Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 Södra Smålands Avfall & Miljö AB
Ärendenummer KS 2018/59

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
‒ Kommunstyrelsen beslutar att SSAM:s förslag på avfallsplan skickas på
samråd. Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 2020-03-13 och
synpunkter på samrådshandlingen ska ha inkommit senast 2020-03-13.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan.
Denna utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.
Kommunstyrelsen fattad 2019-05-07, § 102, beslut om att uppdra åt Södra
Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för de
kommuner som är delägare i bolaget. Kommunen ska även delta i att ta fram
planen.
Framtagande av förslag till avfallsplan enligt ovanstående har letts av SSAM och
utförts av en arbetsgrupp med deltagare från samtliga ingående kommuner.
SSAM:s ledningsgrupp har varit styrgrupp för arbetet.
Samrådsunderlaget består av förslag på avfallsplan samt bilagor 1-10 varav
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en av dessa. Samrådshandlingarna finns
att tillgå på www.ssam.se samt på www.almhult.se. Samrådshandlingarna finns
även att tillgå i receptionen på Älmhults kommunhus under samrådsperioden.
Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 2020-03-13. Synpunkter ska ha
inlämnats till www.ssam.se senast 2020-03-13.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10



Avfallsplan samrådsversion



Bilaga 1 Förslag mål avfallsplan samrådsversion

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Bilaga 2 Nulägesanalys samrådsversion



Bilaga 3 Anläggningar samrådsversion



Bilaga 4 Nedlagda deponier samrådsversion



Bilaga 5 Uppföljning äldre avfallsplaner samrådsversion



Bilaga 6 MKB SSAM samrådsversion



Bilaga 7 Avfallsplan projektdirektiv



Bilaga 8 Sändlista samrådsversion



Bilaga 9 Följebrev samrådsversion

_____
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Samråd av förslag på avfallsplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2018/59

Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan.
Denna utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.
Kommunstyrelsen fattad 2019-05-07, § 102, beslut om att uppdra åt Södra
Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för de
kommuner som är delägare i bolaget. Kommunen ska även delta i att ta fram
planen.
Framtagande av förslag till avfallsplan enligt ovanstående har letts av SSAM och
utförts av en arbetsgrupp med deltagare från samtliga ingående kommuner.
SSAM:s ledningsgrupp har varit styrgrupp för arbetet.
Samrådsunderlaget består av förslag på avfallsplan samt bilagor 1-10 varav
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en av dessa. Samrådshandlingarna finns
att tillgå på www.ssam.se samt på www.almhult.se. Samrådshandlingarna finns
även att tillgå i receptionen på Älmhults kommunhus under samrådsperioden.
Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 2020-03-13. Synpunkter ska ha
inlämnats till www.ssam.se senast 2020-03-13.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10
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Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att SSAM:s förslag på avfallsplan skickas på
samråd. Samrådsperioden löper från 2020-02-05 till 2020-03-13 och
synpunkter på samrådshandlingen ska ha inkommit senast 2020-03-13.

Cecilia Axelsson

Susann Pettersson

Miljöstrateg

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sammanfattning
Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida generationers
möjlighet att tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om till att mer material återanvänds
och att de produkter som produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, tekniska lösningar och omställningar i livsstil.
Miljöbalken ställer krav på att varje kommun ska ha en plan för förebyggande och hantering av
avfall. I planen för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner hanteras både
avfallsfrågor som Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) ansvarar för och de frågor som
kommunorganisationerna ansvarar för.
Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella
och regionala miljömål och andra nationella och regionala strategier. Denna avfallsplan syftar till
att bidra till uppfyllnad av dessa.
Mål för avfallshanteringen till 2025:
1. Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i
samhället i övrigt.
2. Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per person
till 2025.
3. Minst 70 % av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för
biologisk behandling senast 2025.
4. Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
5. Nedskräpningen i kommunerna ska minska.
Ansvar för att åtgärderna genomförs under planperioden vilar på respektive kommun eller på
SSAM beroende på vem som ansvarar för respektive åtgärd.
Uppföljningen av tidigare avfallsplaner i kommunerna visar att ingen kommun lyckats riktigt
tillfredsställande med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som beslutades. Planerna
har haft förhållandevis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk uppföljning och det har rått
ett oklart ägandeskap kring dokumenten. Genom ett tydligare ägarskap kring mål och aktiviteter
samt tydlig samordning i uppföljningsarbetet, är förhoppningen att den här planen ska ha goda
förutsättningar att realiseras. SSAM ansvarar för att avfallsplanen följs upp årligen och att
resultaten sprids till respektive kommun.

Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för
framtagande av avfallsplanen, beslutat i samtliga kommuner. Tematiska möten har hanterat
specifika frågor som exempelvis matsvinn och nedskräpning. Målen har förankrats kontinuerligt i
respektive kommunorganisation. En stor del av insamlingen av data för nulägesanalys m.m.
gjordes i samband med förarbetet för att bilda SSAM.
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1 Förord
Kompletteras efter samråd och utställning.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken, ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en
avfallsplan och de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Avfallsplanen ska
enligt miljöbalken innefatta allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 80 § Avfallsförordningen
(2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Naturvårdsverkets
föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2)
anger vad avfallsplanen ska innehålla.
Syftet med denna avfallsplan, är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för Södra Smålands
Avfall och Miljö (SSAM) och ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning
mot ett hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och återvinningen i kommunerna.
Avfallshanteringen i Sverige styrs idag av reglerande och rådgivande dokument på Internationell-,
EU, nationell-, regional- och kommunal nivå.
Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida generationers
möjlighet att tillgodose sina behov. Samhället behöver ställas om till att mer material återanvänds
och att de produkter som produceras har längre hållbarhet. För att uppnå en hållbar
avfallshantering och konsumtion krävs nytänkande, tekniska lösningar och omställningar i livsstil.
För att underlätta denna omställning har Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults
kommuner valt att organisera avfallshanteringen i ett gemensamt bolag, Södra Smålands Avfall
och Miljö AB.
Kommunerna har fortsatt ansvar för många avfallsfrågor, exempelvis nedskräpning, fysisk
planering, tillsyn, upphandling, förebyggande av avfall i den egna verksamheten.

Kommunerna behöver också arbeta med sitt eget upphov till avfall i alla delar av sin verksamhet.
Till exempel:


källsortera i alla sina fastigheter och verksamheter



minska matsvinn i skolor



öka mängden möbler som återbrukas internt



minska mängden farligt avfall



minska mängden engångsmaterial



större hänsyn till avfallsfrågor vid upphandling och inköp
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På sikt kan ovanstående innebära att kommunen sparar pengar genom minskade kostnader för
bland annat avfallshantering och inköp.

2.2 Avgränsning
Fokus i avfallsplanen ligger på avfall som ingår i det kommunala ansvaret, det vill säga beskrivning
av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag
och anläggningar redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Kommunen och SSAM har
möjlighet att genom dialog med olika aktörer i viss mån påverka hanteringen av avfallsslag som
inte ingår i det kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket
kan bidra till uppfyllelse av avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål.

2.3 Uppföljning av äldre avfallsplaner
I bilaga 5 redovisas uppföljningen av tidigare avfallsplaner. Uppföljningen visar att ingen kommun
lyckats riktigt tillfredsställande med att nå uppsatta mål eller genomföra de aktiviteter som
beslutades. Planerna har haft förhållandevis lågt mandat, det har ofta saknats systematisk
uppföljning och det har rått ett oklart ägandeskap kring dokumenten. Genomförandet på
föreliggande avfallsplan behöver därför angripas på ett nytt sätt jämfört med tidigare. Det faktum
att det är fem kommuner som står bakom bör vara en styrka för samordning.

2.4 Avfallstrappan
EU har beslutat om en avfallshierarki, (se figur 1), som styr hur avfall ska hanteras i Sverige och
resten av EU. Avfallstrappan är utformad för att avfallshanteringen ska sträva så högt upp i
trappan som möjligt. Figur 2 visar hur fördelningen ser ut mellan olika behandlingsformer i
kommunerna. För att möjliggöra en omställning till mer avfallsminimering och återanvändning
krävs att samhället ändrar synsätt och mer betraktar avfall som resurser. Nya
finansieringsmodeller behöver också appliceras för att skifta fokus från de lägre och mellersta
delarna av avfallshierarkin mot de övre stegen.
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Figur 1. Avfallshierarkin (avfallstrappan), beslutad i EU-direktiv och en del av miljöbalken, är den princip
för i vilken ordning avfall ska behandlas i Sverige.

Minimera eller förebyggande av avfall
Ökad konsumtion medför ökade avfallsmängder. Det bästa alternativet och därför det översta
steget i avfallstrappan är att förebygga och minimera avfallsmängderna. Detta kan göras genom att
exempelvis laga sådant som är trasigt, minska användningen av engångsmaterial och att inte köpa
saker i onödan.
Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla
medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket har tagit fram en
nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program som gäller för åren 2018 - 2023.

Återanvända
När avfallet väl finns är det bästa att återanvända avfallet så långt som möjligt genom exempelvis
att skänka eller sälja saker på begagnatmarknaden. En stor utmaning med att nå steget
återanvändning, är problematiken med att det är förhållandevis enkelt att samla in material men
svårare att få avsättning för det. Aktörer som säljer återanvänt material har svårt att sätta priser på
varorna som täcker kostnader för lokaler och personal. Grundproblematiken är att nya produkter
prissätts så pass lågt att det är svårt att hitta en marknad för försäljning av återanvänt material.
Avfallstaxan får i dagsläget inte användas till åtgärder för förebyggande av avfall, men däremot till
förberedelse för återbruk. Det är med andra ord tillåtet att taxefinansiera insamling och t.o.m.
reparationer eller re-design vilket medför att materialet kan användas igen. Förebyggande av
avfall, däremot, handlar inte om avfall (eftersom avfallet aldrig uppstått) utan måste finansieras på
annat sätt.
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Återvinna
Återvinning av material innebär till exempel återvinning av förpackningar till nya produkter. I
framtiden kommer fler material behöva sorteras ut för återvinning för att ta tillvara på resurserna
på ett bättre sätt.

Energiåtervinning
Vid energiåtervinning förbränns avfallet då energin tas till vara för tillverkning av fjärrvärme och
elektricitet. Idag är avfallshanteringen till stora delar organiserad för att samla in avfall för
förbränning och materialåtervinning.

Deponering
Avfall där det saknas teknik och/eller ekonomi för någon annan behandlingsform deponeras. Det
är reglerat i lagstiftningen vilka avfallsslag som får deponeras.

Nedskräpning
Ett steg lägre än deponi i avfallshierarkin är nedskräpning, det vill säga att göra sig av med sitt
avfall okontrollerat på mark eller i vattendrag. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ned i
Sverige. Förbudet riktar sig till alla och gäller på alla platser dit allmänheten har tillträde till eller
har insyn till.
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Figur 2. Behandlingsformer för avfall som samlas in i SSAM:s regi 2018 per kommun, baserat på statistik i
Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web. Förpackningsavfall som samlas in på återvinningscentraler
ingår i statistiken.
Behandlingsform

Materialslag

Deponering

Tyngre massor, keramik, isolering mm

Energiutvinning

Restavfall, träavfall, komposteringsmaterial exklusive stammar, grenar

Återvinning (biologisk)

Matavfall, slamhantering, komposteringsmaterial stammar, grenar

Återvinning (material)

Exempelvis metall, plast, gips

Återanvändning

Textil och material lämpligt för återbruk, exempelvis möbler, leksaker, köksgeråd
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2.5 Avfallsplanens koppling till globala, nationella och regionala mål
Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och består av 17 mål som alla världens länder
ska sträva efter för att uppnå en hållbar värld. Avfallsplanens mål är en del av att nå mål 11 om
”Hållbara städer och samhällen” och mål 12 ”Produktion och konsumtion”, men påverkar också
indirekt flera andra mål.
EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG). Direktivet anger en
avfallshierarki (avfallstrappan, se föregående avsnitt) om vilken prioriteringsordning som ska gälla
för avfall i medlemsländernas lagstiftning.
I Sverige regleras avfallshanteringen av miljöbalken (MB 1998:808) och ett antal förordningar där
avfallsförordningen och flera förordningar om producentansvar är mest centrala. Utöver den
reglerande lagstiftningen finns ett antal mål och program som ska vara vägledande och styrande i
olika aktörers utvecklingsarbete. De nationella miljömålen strävar efter att lämna över ett samhälle
till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Avfallshanteringen är en del av målet
god bebyggd miljö, men åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå
miljömålen för begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och
ingen övergödning. För att konkretisera arbetet har också en nationell avfallsplan tagits fram och
ett program för att förebygga avfall. Vidare har naturvårdsverket gett ut ett antal handledningar för
att stötta kommuner och andra aktörer i arbetet.
Regionalt finns det miljömål med tillhörande åtgärdsprogram som ska bidra till att de nationella
miljömålen nås som samordnas av länsstyrelsen. Det finns också en regional utvecklingsstrategi;
Gröna Kronoberg. De regionala styrdokumenten pekar på olika sätt på vikten av att arbeta mot
mer cirkulära affärsmodeller och att återvinna avfall för att ta tillvara på så mycket resurser som
möjligt. Även krav i upphandlingar lyfts för att påverka mot mer cirkulära och kemikaliesmarta
produkter i offentlig verksamhet. Avfallsplanen kommer att bidra till att uppnå nationella och
regionala miljömål och handlingsplaner.

2.6 Avfallsplanens koppling till lokala mål
Kommunerna har olika övergripande strategier för att nå de globala hållbarhetsmålen, nationella
och regionala miljömål och andra nationella och regionala strategier. Här redovisas översiktligt
vilka antagna kommunala strategier som finns beslutade för respektive kommun och hur
avfallsplanens mål förhåller sig till dessa.

Lessebo kommun
I Lessebo kommun har kommunfullmäktige antagit ett ”Energi, miljö- och klimatstrategiskt
program” under våren 2017. Programmet är ett lokalt styrdokument innehållande tre strategier,
åtta delmål samt 27 åtgärder som ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle. En av de tre
strategierna fokuserar på att minska klimatbelastningen från kommunens mat- och
avfallshantering. Programmet strävar efter att uppnå Lessebo kommuns vision om att
”Tillsammans skapa en grön kommun som vi är stolta över och där vi bryr oss om varandras
framtid”
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Markaryds kommun
I Markaryds kommun har kommunfullmäktige antagit ”Plan för arbete med hållbarhetsfrågor”
som är ett lokalt styrdokument för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I
styrdokumentet framgår kommunens lokala miljömål, miljömålslöftet och folkhälsomålen.
Några av målen som är direkt kopplade till avfallsplanen är att kommunen arbetar för att minska
mängden avfall och öka källsorteringen inom kommunen. Åtgärder ska genomföras för att
underlätta för kommuninvånarna att källsortera vid sina bostäder. Informationskampanjer
genomförs kontinuerligt för att öka allmänhetens medvetandegrad och göra det naturligt att ta
hand om sitt avfall på bästa sätt.

Tingsryds kommun
Kommunfullmäktige har gett uppdrag att implementera Agenda 2030 i de övergripande
kommunfullmäktigemålen för Tingsryds kommun. Mål och åtgärder i avfallsplanen arbetar aktivt
med utmaningen Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen och delmål Minska städers
miljöpåverkan
Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan per person minska, bland annat genom att ägna
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. Vidare
finns tydliga kopplingar till Agenda 2030 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Växjö kommun
I Växjö kommun har kommunfullmäktige hösten 2019 antagit ett hållbarhetsprogram som är ett
lokalt styrdokument för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 5 målbilder och 9
utmaningar har pekats ut för Växjö som är särskilt viktiga att arbeta med. Produktion och
konsumtion är en av dessa utmaningar. Mål och åtgärder i avfallsplanen arbetar aktivt med
utmaningen produktion och konsumtion och mot målet Klimat och miljösmart. Även andra mål
och utmaningar påverkas positivt av planens mål och åtgärder. Till exempel gynnas målet grönt
och hälsosamt och utmaningarna biologisk mångfald och ekosystem, transporter och resande,
samhällsbyggande och grönt och hälsosamt.

Älmhults kommun
I Älmhults kommun har kommunfullmäktige våren 2018 antagit Miljöplan 2030. Planen
innehåller fem fokusområden som var och ett innehåller mål och riktlinjer för att bli en hållbar
kommun. Det fokusområdet som bäst kopplas till avfallsplanen är ”En cirkulär kommun”. Även
andra fokusområden såsom ”Hållbara livsmiljöer”, ”Minskad klimatpåverkan” och ”Insikt och
handlingskraft” har kopplingar till avfallsplanen.

2.7 Framtagande av avfallsplanen
Framtagandet av avfallsplanen har koordinerats av SSAM i nära samarbete med en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunerna. Arbetet har styrts av ett projektdirektiv för
framtagande av avfallsplanen, beslutad i samtliga kommuners kommunstyrelse. Tematiska möten
har hanterat specifika frågor som exempelvis matsvinn och nedskräpning.
Förslag på mål och aktiviteter har förankrats kontinuerligt i respektive kommunorganisation. En
stor del av insamlingen av data för nulägesanalys m.m. gjordes i samband med förarbetet för att
bilda SSAM. Information till SSAM:s styrelse om förslag på mål och delmål gavs på styrelsemöte
2019-09-10. Tekniska chefer i alla kommuner har under november månad 2019 beretts möjlighet
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att inkomma med synpunkter på förslag på mål och aktiviteter. Avgränsningssamråd med
Länsstyrelsen i Kronobergs län har genomförts under december månad 2019.

Styrgruppen för framtagande av förslag på ny avfallsplan har bestått av SSAM:s ledningsgrupp.
Arbetsgruppen har bestått av:


Anders Lundgren, SSAM



Åsa Garp, Lessebo kommun



Matz Persson, Markaryds kommun



Magdalena Klint, Tingsryds kommun



Yngve Rehnström, Tingsryds kommun



Pernilla Bodin, Växjö kommun



Karin Eskilsson, Växjö kommun



Cecilia Axelsson, Älmhults kommun

Eleonor Zeidlitz från Miljö- och avfallsbyrån har svarat för konsultstöd under processen.
Efter samråd kompletteras med en redogörelse för inkomna synpunkter.
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3 Mål och åtgärder
3.1 Behov och utvecklingsområden
I arbetet med framtagandet av en gemensam avfallsplan, har ett antal behov och
utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning, avfallshierarkin,
nationella mål, lokala och regionala mål och strategier, samt erfarenheter från nuvarande
avfallshantering i kommunerna. Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av
mål och åtgärder bedömts vara särskilt stort:


Arbetet med att förebygga avfall är fortfarande i sin linda i kommunerna. Fram tills nu har
det mesta av avfallshanteringen fokuserat på att renhållningsfunktionen tar emot avfall på
ett så rationellt sätt som möjligt. Nu krävs att fokus skiftar till att undvika att så mycket
avfall uppstår. Förebyggande av avfall är en fråga för i stort sett alla delar av kommunen.
Det krävs därför en tydlig organisation kring var ansvaret för detta ligger samt ett
strategiskt och metodiskt arbete för att nå resultat i det högsta steget i avfallstrappan.
Önskvärt är också att involvera andra aktörer, som det lokala näringslivet. Produktion och
distribution är områden där stora vinster kan göras vad gäller cirkulära system – ofta är det
de små initiativen som leder vägen, och gärna i samarbete mellan företag och kommun.



Avfallsmängderna i kommunerna behöver minska. För att lyckas med detta krävs ett
målinriktat och strategiskt tillvägagångssätt och i linje med avfallshierarkin. Idag behandlas
en övervägande del av avfallsmängderna med förbränning (se figur 2), mycket mer av
avfallet behöver sorteras ut för återvinning och återbruk.



Insamlingen av matavfall behöver öka. Matavfall utgör en outnyttjad resurs som behöver
tillvaratas. Fortfarande hamnar mycket matavfall i restavfallet. För att kunna utnyttja
matavfallets potential krävs ett tydligt mål och metodiska uppföljningsrutiner.

3.2 Bakgrund till mål och åtgärder
I det följande presenteras mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som
kommunerna ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt renhållningsansvar och
avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål och åtgärder avser även annat avfall i den
utsträckning där kommunen kan påverka detta genom tillämpliga kommunala styrmedel såsom
tillsyn och fysisk planering.
Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från:


Lokala mål och strategier i respektive kommun.



SSAM:s vision och underlag för bolagsbildning.



Identifierade behov och utvecklingsområden i respektive kommun.



Den nationella avfallsplanen, miljökvalitetsmålen, etappmålen samt programmet för
förebyggande av avfall.
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Avfallshierarkin.



Omvärldsbevakning.

3.3 Målstruktur
Mål och åtgärder i denna avfallsplan presenteras i fem övergripande mål; vissa av de övergripande
målen har delmål och till respektive mål finns en handlingsplan med aktiviteter. Målen och
åtgärderna är gemensamma för samtliga kommuner. Det kan dock variera i hur respektive
kommun väljer att genomföra aktiviteterna.
Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:


Övergripande mål. Anger inriktningen på längre sikt och är vägledande för alla som ger
upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag. Till varje
övergripande mål finns en eller flera indikatorer som visar på trender och ger en indikation
på hur arbetet mot de övergripande målen fortskrider. Vissa av de övergripande målen är
mätbara.



Delmål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Delmålen är på något sätt mätbara
och tidsatta. Delmålen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts, eller föreslagna åtgärder
med koppling till delmålet är genomförda.



Åtgärder. Anger hur målen ska uppnås. Åtgärderna arbetas in och konkretiseras i ansvarig
förvaltnings eller bolags plan och budget genom detaljerade aktiviteter.

Mål och aktiviteter i avfallsplanen ska arbetas in i budgetar och verksamhetsplaner hos ansvariga
organisationer.

3.4 Mål
Se bilaga 1 ”Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner”

3.5 Uppföljning
Ansvaret för uppföljningen vilar på SSAM och ska bidra till att avfallsplanen blir ett levande
dokument. Se vidare i bilaga 1 ” Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner”
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4 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå målen och
genomföra åtgärderna i avfallsplanen.

4.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen innefattar lokala avfallsföreskrifter om hantering av avfall som gäller för
kommunen samt denna avfallsplan.
Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Dessa
bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig grund i det
dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare
se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.
Avfallsföreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området.
Avfallsföreskrifterna har harmonierats mellan ägarkommunerna.
Föreskrifter finns antagna för:


Lessebo: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 108



Växjö: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-20 § 292



Tingsryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2018-11-12 § 26



Älmhult: Antas i Kommunfullmäktige 2020-12-27



Markaryd: Antagna i Kommunfullmäktige 2019-11-25 §129

4.2 Ekonomi och avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras i
lagstiftningen (miljöbalken och kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till
miljöstyrning och likställighetsprincipen. I lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och
verksamheter som får finansieras via avfallstaxan.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad
återvinning av avfall har kommunerna enligt miljöbalken möjlighet att differentiera
renhållningsavgiften. Därför är det generellt dyrare att ha ett abonnemang där man inte sorterar
avfallet själv.
Avfallstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift för hämtning och behandling av
hushållsavfallet. Grundavgiften finansierar i huvudsak administrations-, miljö- och
planeringskostnader innefattande kostnader för bl.a. återvinningscentral, farligt avfall,
information, kundtjänst och planering. Grundavgiftens storlek beror på typ av
boende/verksamhet.
Nivån på den rörliga avgiften beror på valet av avfallshanteringslösning, exempelvis
hämtningsintervall och storlek på behållare. Den rörliga avgiften finansierar kostnader för
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insamling och behandling av avfall, exempelvis kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt
kostnader för förbränning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till
behandlingsanläggningar.
I de nya förordningar som regeringen beslutade om 2018 gällande producentansvar för
förpackningar och för returpapper, slås fast att producenterna ska bekosta insamlingen av
förpackningar och tidningar. Detta kommer att påverka uppbyggnad av och nivå på
renhållningstaxan framöver.
Privata företag kan också lämna avfall på SSAM:s återvinningscentraler. Eftersom företagarnas
avfallshantering inte ska finansieras via avfallstaxan måste företagare inneha giltigt företagskort,
baserat på hur mycket avfall som förtagaren har behov att lämna årligen. Alternativt kan avfallet
vägas in och debiteras per ton. I dagsläget finns inget fullgott system för att kontrollera att
företagare innehar företagskort enligt korrekt viktklass. I framtiden krävs en teknisk lösning för att
säkerställa att företagarna debiteras utifrån hur mycket avfall som faktiskt lämnas.
Reglerna för tilldelning av utsläppsrätter har nyligen ändrats genom beslut på EU-nivå för att
stärka utsläppshandeln. Detta påverkar bland annat förbränningsanläggningarna som tar emot
brännbart avfall genom ökade kostnader på förbränning, vilket är ett incitament, vid sidan av
miljöskälen, att göra mer för att minska avfallsmängderna.

4.3 Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå målen i avfallsplanen.
Kommunerna har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas
av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar.
Genom bolagsbildningen av SSAM ges större möjlighet till samordning, som till exempel
framtagande av gemensamt informationsmaterial och kommunikationsinsatser.
Kommunikation för att uppnå målen i avfallsplanen bör gå i linje och samverka med
kommunikation för hållbar utveckling i de olika kommunerna. Olika utmaningar som
klimatförändringar, plast i haven, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter vid produktion är tätt
kopplade till avfallsmängder och avfallshantering och kan med fördel kommuniceras tillsammans.
SSAM:s kommunikation ska uppmuntra, stödja, utbilda och inspirera kunderna. Genom riktade
insatser uppnås attityd- och beteendeförändringar som förändrar synen på avfall. Målet med
kommunikationen är att kunderna ska känna ett ansvar för sitt avfall.
Ett annat viktigt arbete inom kommunikation är att stärka SSAM:s varumärke och positionera
SSAM inom branschen samt öka attraktionskraften som arbetsgivare.
Genom bolagsbildningen har samordningsvinster skapats för framtagande av informationsmaterial
och kommunikation.

4.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster har kommunen möjlighet att ställa miljökrav av olika slag.
Kommunen som en stor beställare är en betydelsefull aktör som genom att ställa miljökrav i
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upphandlingar både kan påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna
verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. Upphandling kan
exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i olika kommunala verksamheter i
enlighet med avfallsplanens mål. För att minska avfallsmängderna kan upphandling av funktioner
(exempelvis belysning istället för att köpa in lampor) ställas istället för att handla upp specifika
produkter som genererar avfall.
Upphandling är även ett viktigt styrmedel för en kommuns avfallsverksamhet för att bidra till en
hållbar avfallshantering i enlighet med avfallsplanens mål. De krav som ställs kan exempelvis
användas för att styra vilka källsorteringslösningar som erbjuds, hur och var avfall behandlas och
återvinns samt vilka bränslen som används vid insamling av avfall.
Delar av SSAM:s verksamhet är upphandlad, till exempel delar av insamlingen av hushållsavfall,
där krav ställs på förnyelsebara bränslen.
Samverkan i större upphandlingar sker i länets kommuner möjliggör bättre prisbild och möjlighet
att utveckla upphandlingsinstrumentet för att styra mot lägre avfallsmängder.

4.5 Fysisk planering
Vid planering och byggnation av samhället är avfallshanteringen en del av den grundläggande
infrastrukturen. Det är viktigt att planera för effektiv och hållbar avfallshantering i den fysiska
planeringsprocessen. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål
om exempelvis ökad källsortering och återvinning genom att säkerställa att det finns ytor och
utrymmen för insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och
verksamheter.
Idag förs viss dialog mellan kommunernas planavdelningar och SSAM, exempelvis där SSAM är
remissinstans för bygglov och detaljplaner. För att säkerhetskälla att funktionella avfallslösningar
kommer in i planeringsskedet i tidigt skede behöver samarbetet struktureras och stärkas.
Samarbetet med de kommunala förvaltningar som hanterar bygglov och detaljplaner skulle behöva
utvecklas för att i ett tidigt skede kunna planera för ett effektivt omhändertagande av avfall i nya
fastigheter och stadsdelar.
Likaså är det önskvärt med en dialog mellan bygglovsavdelningarna på kommunerna och privata
och kommunala exploatörer, för att påtala möjligheten att mer återbruksmaterial sorteras ut vid
rivning och återanvänds vid nybyggnation.
I kommunernas översiktsplaner hanteras vad marken i kommunerna ska användas till, exempelvis
vilka områden som ska användas för framtida avfallsverksamhet. Avfallsplanen bör fungera sida
vid sida med, eller som en del av, översiktsplanerna för att trygga framtida nödvändig infrastruktur
för avfallshantering.

4.6 Tillsyn
Nämnden med ansvar för tillsyns av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövar tillsyn enligt
bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och tobakslagen. Tillsynen omfattar miljöfarliga
verksamheter såsom avfallshanterare, avloppsreningsverk, industrier, verkstäder, lantbruk och
nedlagda deponier. I tillsynen ingår också restauranger, butiker, bostäder skolor, förskolor,
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bassängbad och liknande verksamheter. En viktig del av uppdraget är prövning av anmälningar,
ansökningar om tillstånd och dispenser.
Nämnden har tillsyn över avfallshantering i ett brett perspektiv. Det omfattar exempelvis att
handlägga ansökningar om dispenser från kommunala avfallsföreskrifter, att utöva tillsyn över
hantering och sortering av avfall och farligt avfall på verksamheter och att hantera
nedskräpningsärenden.
I nämndens uppdrag ingår också att ge råd och stöd till företag och allmänhet för att öka
kunskapen och förståelsen så att lagstiftningens mål kan nås.
Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att mål som avser avfall som inte ingår i kommunens
ansvarar ska kunna uppnås.
I samband med nya bestämmelser om krav på bostadsnära insamling för förpackningar och
returpapper kan fastighetsägare i särskilda fall avböja den lösning som erbjuds för bostadsnära
insamling. Miljö-och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, kommer att ha ansvar för att
bedriva tillsyn mot fastighetsägare som inte anses ha giltiga skäl för att avböja erbjuden lösning.

4.7 Samverkan
För att stå rustade att möta framtida utmaningar i en komplex framtid krävs hög kapacitet och stor
flexibilitet. Samarbete och samverkan, både med andra kommuner och med näringslivet, är en
viktig pusselbit för att hantera detta. SSAM i sig är ett exempel på samverkan, andra värdefulla
former av samverkan är deltagande i Avfall Småland-nätverket och Avfall Sveriges arbetsgrupper.
Benchmarking mot landets övriga kommuner är en värdefull metod som ska tillämpas. För att nå
framgång i arbete med förebyggande av avfall krävs att avfallsbranschen samverkar med företag
inom exempelvis livsmedels-, tillverknings- och byggindustrin på ett sätt som inte skett tidigare i
regionen.
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5 Framtida avfallshantering och
avfallsflöden
5.1 Utvecklingstendenser kopplat till konsumtion och opinion
Det finns olika tendenser i samhället kopplat till konsumtion. Samtidigt som konsumtionskraften
sannolikt kommer vara fortsatt hög och befolkningen ökar, kommer den totala konsumtionen
troligtvis öka och avspegla sig i ökade avfallsnivåer.
Samtidigt finns det en växande opinion som förespråkar dämpad konsumtion bland annat av
klimatskäl. Inom vissa avfallskategorier, exempelvis för matsvinn, går det att se en växande
medvetenhet kring problematiken kring avfallshanteringen. Det tillkommer fler och fler mål och
styrmedel på nationell nivå, som till exempel förbränningsskatt, och på EU-nivå som syftar till att
ställa om till en cirkulär ekonomi. Det är svårt att avgöra hur dessa krafter samverkar.

Figur 3. Prognos för framtida utveckling av mängder restavfall och matavfall i samtliga kommuner. Samtidigt som befolkningen
ökar i de flesta kommunerna sorteras förpackningsavfallet ut i samband med införande av fyrfacksinsamling 2019/2020 vilket
initialt minskar avfallsmängderna.

5.2 Förebyggande av avfall
I dagsläget råder oklarhet i kommunorganisationerna hur frågor om förebyggande av avfall ska
hanteras. För specifika avfallsströmmar, som matsvinn i skolor och äldreboenden, är det mer
självklart att det är kommunernas kostenheter och motsvarande som ansvarar för frågorna.
Organisationen kring förebyggande av avfall i kommunerna behöver klargöras för att få till ett
strategiskt arbete i frågan. På sikt finns det möjlighet att spara pengar om avfallsmängderna
reduceras, både i kommunala verksamheter och i samhället i stort.
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Avfallsrådgivning är också en viktig beståndsdel i att nå kunder för att uppnå avfallsminimering,
och bör därför rikta sig mot företag, privatpersoner, skolor, verksamheter osv.

5.3 Insamling av avfall
Framtida sophämtning
I alla fem kommunerna finns ett behov av att se över och utveckla infrastrukturen för
avfallshantering för att effektivisera avfallshanteringen och underlätta för hushållen att lämna sitt
avfall.
I och med att fastighetsnära insamling med fyrfackssytemet införs, väntas mängden brännbart
restavfall minska samtidigt som mängden förpackningsavfall och matavfall ökar, se figur 3.
Plockanalyser från Tingsryds och Lessebos kommuner indikerar att runt 30 % av restavfallet består
av förpackningar och att 23 - 25 % av matavfallet hamnar i restavfallet. En stor del av dessa
mängder bör försvinna från restavfallet i och med att fyrfacksinsamlingen införs.
I takt med att fler och fler åtgärder görs för att minska avfallsmängderna uppstår behov av att
sortera ut i fler fraktioner. Plastavfallet är ett exempel där sortering i fler fraktioner skulle ha ökat
återvinningsgraden. Samtidigt är det många förpackningar som i framtiden övergår från plast, glas
och metall till kartong och bioplast, vilket ställer nya krav på avfallshanteringen. I dagsläget saknas
fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus i flera av SSAM:s ägarkommuner.
Digitaliseringsutvecklingen gör att mer och mer elektronikavfall som till exempel batterier,
sensorer, displayer o.s.v. bör uppstå i framtiden.
Fyrfacksinsamling av avfall följer en trend där människor önskar utökad service vid hemmet och
anpassad efter kundens tillgänglighet. Insamling av farligt avfall finns i systemet för
fyrfacksinsamling för batterier och ljuskällor, detta skulle kunna utvecklas till att innefatta fler
fraktioner i framtiden. Bostadsnära insamling av återbruk och textil skulle kunna utvecklas för
vissa kundsegment. Behovsanpassad tömning där kunden själv signalerar om behov av tömning
eller där sopkärlet signalerar om tömning är också ett område där det finns en potential för såväl
ökad kundnytta som effektivisering.
Sannolikt ökar betalningsviljan för kundanpassade lösningar, exempelvis insamling av
trädgårdsavfall, där kunden själv slipper köra iväg avfallet och istället får det hämtat hemma.
Kopplat till möjligheten att erbjuda en variation av kundanpassade lösningar ökar behovet av
avfallsrådgivning.
Idag finns olika möjligheter att lämna trädgårdsavfall. Målsättningen är att det ska finnas samma
service i alla kommuner.
För närvarande går det att skönja en trend för återkommunalisering på insamling av avfall, på
grund av ökade kostnader, bristande kvalitet i uppdragen samt färre aktörer på marknaden. SSAM
kommer fr.o.m. 2020 inneha en kombination av sophämtning i egen regi och med upphandlade
entreprenörer. De olika systemen ska noggrant följas upp och utvärderas.

Förändring av producentansvaret
Under 2018 beslutade regeringen om nya förordningar för producentansvar för förpackningar och
för returpapper. Förordningen innebär att producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om
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hand uttjänta produkter. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och
returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. De nya
förordningarna innebär följande:


2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar
och tidningar.



Från 2025 är målet att samtliga bostäder ska erbjudas möjligheten till bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar.



Producenterna ska bekosta insamlingen av förpackningar och tidningar.

Utmaningar och förutsättningar för återvinningscentraler
En stor del av materialet som lämnas på återvinningscentralerna är en outnyttjad resurs. Avfall
Sverige och IVL har i en undersökning visat att 18 viktprocent av materialet som kommer in till en
återvinningscentral har återanvändningspotential. Avfall från byggnads- och rivningssektorn som
kommer till återvinningscentralerna är en stor outnyttjad resurs. Idag är ofta utmaningen att hitta
en avsättning för dessa produkter då nytillverkade produkter fortfarande är jämförelsevis billiga.
I takt med att mängderna brännbart avfall minskar bör det på sikt råda en överkapacitet på
förbränning. Det finns dock inte skäl att tro att förbränningskostnaderna kommer att minska,
snarare kommer kostnaderna öka till följd av ökad utsortering av matavfall, minskad tilldelning
och ökad kostnad för utsläppsrätter samt införandet av en skatt på förbränning.
För att minska avfallsmängderna kommer fler materialslag behöva sorteras ut för återvinning.
Exempel på fraktioner som idag inte sorteras ut alls eller enbart på vissa återvinningscentraler är
hårdplast, wellpapp, böcker, gips. I framtiden behöver ytterligare fraktioner utredas för möjlighet
att sorteras ut och återvinna, till exempel planglas, byggmaterial, ytterligare plastfraktioner. Vissa
avfallsslag kan lämpa sig bättre för maskinell sortering, exempelvis tyngre massor, byggavfall,
restavfall. Pris på förbränningen är en faktor som styr utvecklingen av sådan teknik.
Återvinningscentralerna i kommunerna ska erbjuda en fullgod service. En anläggning i varje
kommun ska ha ett större utbud med full sortering och kundanpassade öppettider medan övriga
återvinningscentraler kan ha ett något mindre utbud. Utvecklingen i landet går mot mer och mer
självbetjäning med kameraövervakning och inpasseringssystem. Sorteringsresultaten har visat sig
mycket goda även vid centraler med självbetjäning.

Avfallsanläggningar och bygg- och rivningsavfall
Avfallsanläggningarna Häringetorp och Äskya bedöms ha tillräcklig kapacitet för kommunens
hushållsavfall som deponeras och mellanlagras under planperioden.
För förbehandlingsanläggningen på Häringetorp ansöks under 2020 om utökat tillstånd för att
kunna ta emot 20 000 ton matavfall per år, jämfört med dagens 5 000 ton.
Behovet av behandling av förorenade jordar bör öka i takt med att städer och samhällen förtätas.
Hantering av jord- och schaktmassor kan utvecklas så att mer material kommer till användning till
kvalificerade ändamål snarare än att läggas på deponi eller i svagt motiverade utfyllnadsprojekt.
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Behandlingen av insamlat trädgårdsavfall utgörs idag till stor del av mellanlagring. Arbete pågår
med att organisera en effektiv tillverkning av kompostjord i SSAM:s verksamhet.
För att utveckla återanvändning av bygg-, rivnings- och anläggningsmaterial krävs bland annat
utrymme, lokaler och en försäljningsorganisation. Då rivning av byggnader inte sammanfaller med
ny- eller ombyggnation behövs en mellanlagringsfunktion, för att möjliggöra att materialet från en
rivning kan återanvänds i ett annat projekt. Hur ägarskapet och organisationen kring hanteringen
av en sådan funktion ska se ut får utredas, det kan dock konstateras att det i dagsläget finns en
lägre betalningsvilja för funktionen än kostnaderna för etablering och drift. Det går att konstatera
att oavsett konjunktur så kommer behovet av en hållbar hantering av detta materialslag att finnas
kvar.

5.4 Avsättning av matavfall
Framtida avsättning för matavfall är delvis en öppen fråga. Under överskådlig tid kommer det
finnas en efterfrågan på fordonsgas tillverkat av matavfall. Förutsättningarna för tillverkning av
biogas styrs av vilka ekonomiska villkor som gäller, exempelvis vilka politiskt beslutade
subventioner som finns för produktion. Idag finns avtal och därmed trygg avsättning för
biogasframställningen på Sundets avloppsreningsverk fram t.o.m. halvårsskiftet 2023. Därefter är
avsättningen mer osäker då upphandling av gas till bussar i nästa trafikperiod sker först om något
eller några år. Idag är Sundets produktion missgynnad av rådande produktionsstödsregler vilket
ger utländska aktörer konkurrensfördelar. Den pågående biogasmarknadsutredningen förväntas
föreslå nya spelregler vilka kan innebära att Sundets konkurrenskraft stärks och därmed möjlighet
för Sundet att leverera biogas till busstrafik även i nästa trafikperiod.
Privatmarknadens efterfrågan på biogas är svagt stigande i regionen. Denna styrs mycket av hur
fordonsindustrin tar fram gasdrivna fordonsalternativ och konkurrensen med andra
klimateffektiva bränslen. Om avsättning av biogas som fordonsbränsle av olika anledningar
minskar finns möjlighet att biogasen istället avsätts för tillverkning av elektricitet varför avsättning
av matavfall till biogasproduktion förväntas bestå över lång tid framöver.

5.5 Hantering av slam från enskilda avlopp
Slamtömningen för små avloppsanläggningar bedöms inte genomgå några stora förändringar inom
teknikutveckling eller tömningsfrekvens inom överskådlig tid. Det finns, för hushåll med liten
belastning på den egna avloppsanläggningen, möjlighet att få slamtömning med glesare intervall
än varje år. Det bygger på att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, ger dispens från
det generella hämtningsintervallet på en gång per år. En bedömning görs från fall till fall. Om
slamtömning inte utförs i tid kan den efterföljande reningen förstöras med utsläpp som följd.
Utbyggnaden av kommunala verksamhetsområden sker i en takt som inte bedöms medföra att
behovet av slamtömning kommer att minska i någon större omfattning.
Insamling av slam från trekammarbrunnar på landsbygden fungerar idag på samma vis som det
har gjort under lång tid tillbaka. I framtiden finns det potential att se över om nuvarande arbetssätt
kan utvecklas. Frågor som behov av avvattning av slammet, hämtningsintervall, försök med
nedbrytning av bakterier mm skulle kunna ses över.
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5.6 Verksamhetsavfall
Till verksamhetsavfall räknas avfall som uppstår vid kommunernas verksamheter som inte är
hushållsavfall samt avfall som uppstår vid industrier, handeln och övriga verksamheter. I bilaga 3
finns en förteckning på de anläggningar som bedöms vara nödvändiga för att förebygga och
hantera det avfall som både kommunen ansvarar för och det avfall som kommunen inte ansvarar
för. Inga större förändringar bedöms ske i befolkningsmängd, konjunktur, lagstiftning eller
liknande som kommer att påverka möjligheterna att ta emot verksamhetsavfall under
planperioden.
För att minska andelen verksamhetsavfall, exempelvis bygg- och rivningsmaterial, återanvänds i
stor skala behöver befintliga anläggningar anpassas, eller etableras, för mottagning och
mellanlagring av material för återbruk.
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6 Avfallshanteringens miljöpåverkan
Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljö- och hälsoeffekter. Positiv
miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa bedöms uppstå främst till följd av de mål och
åtgärder som planeras enligt bilaga 2. Se beskrivning av miljöpåverkan i bilaga 6. Efter samrådet
kommer beskrivning av miljöpåverkan i miljöbedömningen revideras utifrån de revideringar av
mål och aktiviteter som eventuellt görs.
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7 Beskrivning av samråd
Kompletteras efter genomfört samråd.
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8 Bilagor
1
2
3
4
5
6
7

Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
Nulägesbeskrivning
Anläggningar för att förebygga och hantera avfall
Nedlagda deponier
Uppföljning av tidigare avfallsplaner och andra avfallsmål
Miljökonsekvensbeskrivning
Projektdirektiv
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Bilaga 1

Mål i avfallsplan Lessebo, Markaryds,
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
Syftet med denna avfallsplan, är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för Södra
Smålands Avfall och Miljö (SSAM) och ägarkommunerna som långsiktigt styr
avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och
återvinningen i kommunerna.
Basår för samtliga mål är 2018 om inte annat anges.
För respektive mål finns en sammanställning med aktiviteter med angiven tidplan,
huvudansvarig organisation samt mått på resurser angivna i klasserna 1,2 och 3:
Klass 1

Aktiviteten kan ske inom befintlig budget.

Klass 2

Kostnader måste anslås för att kunna genomföra aktiviteten.

Klass 3

Större investering och ökade driftkostnader krävs för att
genomföra aktiviteten.

Alla klasser 1-3 innebär kostnader men de kan på sikt innebära besparingar eller
omfördelning av kostnader. Inköpskostnader byts exempelvis mot kostnad för tid att
administrera systemet och kostnader för ytor.
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Genomförande och uppföljning
Ansvar för att åtgärderna genomförs under planperioden vilar på respektive kommun eller
SSAM beroende på vem som ansvarar för området. För varje åtgärd finns ansvarig nämnd
eller SSAM angiven.
Ansvaret för uppföljningen vilar på SSAM och ska bidra till att avfallsplanen blir ett
levande dokument. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder sker
årligen och redovisas till respektive kommuns kommunstyrelse samt SSAM:s styrelse
senast mars månad, efterföljande år.
Två gånger per år kallar SSAM till uppföljningsforum för avfallsplanen för att säkerställa
att handlingsplanen efterlevs och att målen nås. Uppföljningsforumet utgörs av
representation av SSAM samt minst en representant från varje ägarkommun, som vid
dessa möten ska svara för åtgärder och rapportera status på handlingsplanen i sin
kommun. SSAM ska meddela respektive kommun i god tid om utvecklingen i något mål
inte går i önskvärd riktning och om åtgärder måste vidtas.
Översyn av hela avfallsplanen påbörjas senast år 2024.

Förslag till mål avfallsplan Lessebo,
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner
Sammanfattning

Följande fem mål beskrivs med delmål, indikatorer och aktiviteter nedan:






Mål 1: Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna
och i samhället i övrigt
Mål 2: Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per
person till 2025
Mål 3: Minst 70% av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat
för biologisk behandling senast 2025.
Mål 4: Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska
Mål 5: Nedskräpningen i kommunerna ska minska.
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Mål 1: Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna
och i samhället i övrigt
Delmål:
1.1: Minska matsvinnet i kommunorganisationen med 50% till 2025
1.2 Återanvändning ska öka i kommunernas verksamhet.

Indikator:


Antalet pågående processer per kommun som leder till förebyggande av avfall.



Total mängd matavfall per portion i kommunorganisationen, g/portion



Antal upphandlingar med avfallsminimerande krav eller kriterier



Att aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls

Handlingsplan mål 1

Aktivitet för att nå målet

Tidplan
, senast
slutfört

Ansvarig

1a

Varje kommun ska ha kommit igång med att arbeta
aktivt med förebyggande av avfall inom minst ett
verksamhetsområde.

2022

Kommunstyr
elsen

1

1b

Utreda ansvar och organisation i kommunorganisationen
kring strategiskt arbete med minimering och
förebyggande av avfall.

2021

Kommunstyr
elsen

1

1c

Vid minst två regionsövergripande upphandlingar per år
ska finnas krav eller kriterier för avfallsminimering; en
av dessa ska under planperioden vara upphandling inom
it-området.

2025

Kommunstyr
elsen

1

1d

Införa system för cirkulering av kommunägda möbler
och inventarier i kommunerna.

2022

Kommunstyr
elsen

1

3
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1e

Genomföra strategiska kommunikationsinsatser med
syfte att förebygga avfall och öka återanvändning.

Årligen
under
planperi
oden

Kommunstyr
elsen och
SSAM

1

1f

Implementera Livsmedelsverkets nationellt antagna
metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.

20202021

Kommunstyr
elsen

1

1g

Vid ny- eller ombyggnation av kommunägda bostäder
och lokaler ska återbrukat byggmaterial, i den
utsträckning där det är lämpligt, efterfrågas, utvärderas
och användas.

2021

Kommunägd
a bostadsoch
fastighetsbol
ag

1

1h

Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material för att
höja kunskap och inspirera till beteendeförändring för
ökat avfallsförebyggande skolor, ideella organisationer
och liknande.

2021

SSAM

2

1i

a. Vid rivning av kommunägda fastigheter (eller
delar av fastigheter) ska återbrukbart material
inventeras och ingå som en del i såväl
rivningsinventeringen som i rivningsplanen.

20212023

Kommunern
as bostadsoch
fastighetsbol
ag

1

b. Genomföra inventering av framtida byggnationsoch rivningsprojekt i kommunägda fastigheter för
att identifiera återbruksmöjligheter och lämpliga
matchningar.

Kommentarer mål 1:


Indikatorer: Med processer avses åtgärder, exempelvis åtgärder för att ersätta
engångsprodukter, för att systematiskt minska avfallsmängderna inom ett eller flera
verksamhetsområden, exempelvis efter Göteborgs stads modell.



1a: Verksamhetsområde kan vara skola, kontor, it-sektorn, äldreboenden.



1f: Senast 2020 fastställs ett utgångsvärde för matsvinn. För att minska matsvinnet
tillämpas Livsmedelsverkets nationellt antagna metodik. Fokus på matsvinn är på boenden
och skolor i detta skedet.



1i: Byggmaterial som anses lämpliga att återbruka måste klara dagens lagkrav på
exempelvis hållfasthet, kemikalieinnehåll, energivärde osv.
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Mål 2: Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 % per
person till 2025
Indikator:


Uppföljning av den totalt insamlade mängden mat- och restavfall per invånare och år
(kg/person och år)



Uppföljning av den totalt insamlade mängden brännbart grovavfall per invånare och år
(kg/person och år)
Handlingsplan mål 2

Aktivitet för att nå målet

Tidpla
n,
senast
slutfö
rt

Ansvarig

2a

Erbjuda 100 % av villor och fritidshus fyrfackinsamling till
2025.

2020

SSAM

3

2b

Kommunala bostadsbolag ska ha infört källsortering vid
100% av sina bostadsfastigheter.

2023

Kommunäg
da bostadsoch
fastighetsbo
lag

3

2c

Informera privata fastighetsägare och verksamhetsutövare för
att främja utökad källsortering och
insamling av farligt avfall.

2022

SSAM

1

2d

Införa källsortering av matavfall, förpackningar och
returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter.
Källsortering ska vara tillgänglig för personal, brukare och
besökare.

2022

Kommunst
yrelsen
rapporterar
, samtliga
verksamhet
er utför.

3

2e

Införa källsortering i gatu- och parkmiljö i alla
centrumkärnorna i tätorter med över 3000 invånare.

2022

Nämnd
med ansvar
för skötsel

2
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av offentlig
miljö
2f

Införa textilinsamling på alla ÅVC-anläggningar.

2020

SSAM

1

2g

Genomföra pilotprojekt gällande fastighetsnära insamling av
textil i allmännyttiga bostadsområden.

2021

Kommunäg
da
bostadsbola
g

1

2h

Införa insamling av återbruksmaterial på alla ÅVCanläggningar.

2020

SSAM

1

2i

Kompostera och tillverka jord av den del av trädgårdsavfallet
som är lämpligt för ändamålet.

2021

SSAM

3

2j

Genomför strategiska kommunikationsinsatser som styr mot
minskade avfallsmängder.

Årligen
under
planper
ioden

SSAM

1

2k

Medverka till att etablera verksamhet där material från byggoch rivningssektorn återbrukas.

2022

SSAM

3

2l

Informera i rivningslov att inventering av
återbruksmöjligheter bör göras.

2021

Nämnd
med ansvar
för byggoch
rivningslov

1

2m

Samverka med aktörer inom serverings- och butiksledet för
att genomföra åtgärder med syfte att minska matsvinnet.

2021

SSAM

2

2n

Att i något eller några bygglovsärenden samt i något eller
några rivningslovsärenden, utöva tillsyn över planerad och
faktisk hantering av avfall inklusive schaktmassor.

2023

Nämnd
med ansvar
för tillsyn
enligt
miljöbalken

2

20202025

Kommunst
yrelsen och
kommuner
nas
bostadsoch
fastighetsbo
lag

1

2o

a. I kommunorganisationernas samtliga bygg- och
rivningsupphandlingar ska krav ställas på att
rivningsavfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges
Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en
avfallsfraktion.
b. Återvinning och återanvändning av jord- och
schaktmassor ska efterfrågas.
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2p

Renheten på insamlat matavfall följs och redovisas i procent
fyra gånger årligen.

20202025

SSAM

Kommentar mål 2:


Målformulering mål 2: Jämförelser för mål 2 är 2015 för mat- och restavfall samt 2018 för
grovavfall.



Indikatorer: Med mängderna brännbart grovavfall räknas endast fraktionen
”Brännbart/Rest efter sortering” in.



2b: Investeringar kan komma att krävas för att ställa iordning avfallsutrymmen för kärl.
Insamlingskostnaden ökar till följd av insamling av fler fraktioner. Samtidigt leder en
bättre sortering till att kostnader för behandling av restavfall minskar.



2d: Till samhällsfastigheter räknas: äldreboenden och övriga boenden, skolor, förskolor,
kommunhus i kommunal ägo. Källsortering ska finnas såväl i inre som yttre miljö där
behov föreligger. Uppföljning bör göras både hos fastighetsägare och hos verksamheterna.



2e: Med källsortering i gatu- och parkmiljö avses källsortering av minst förpackningar av
färgat och ofärgat glas, plast, pappersförpackningar, övrigt. Önskvärt också: möjlighet för
insamling av cigarettfimpar och pant.



2e: Tätorter över 3000 invånare:


Lessebo kommun: Hovmantorp och Lessebo



Markaryds kommun: Markaryd



Tingsryds kommun: Tingsryd



Växjö kommun: Växjö



Älmhults kommun: Älmhult



2m: Samverkan med aktörer inom serverings- och butiksledet kan exempelvis innebära
etablering av kontakter, skapa ett forum, genomföra evenemang för att gemensamt arbeta
för att minska matsvinnet.



2n: I tillsynen ingår även att kontrollera hanteringen av avfallet utifrån avfallshierarkin och
enligt miljöbalkens krav.
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Mål 3: Minst 70% av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska samlas in separat för
biologisk behandling senast 2025.
Indikator:


Beräknas utifrån plockanalysresultat på mängden matavfall i restavfallet och mängden
invägt utsorterat matavfall, kg/år



Total insamlad mängd matavfall

Handlingsplan mål 3

Aktivitet för att nå målet

Tidplan
, senast
slutfört

Ansvari
g

3a

Genomföra årliga strategiska kommunikationsinsatser som styr
mot att det matavfallet som uppstår hamnar i
matavfallsinsamlingen.

Årligen

SSAM

1

3b

Strategiskt arbete med verksamheter och offentlig förvaltning.

Årligen
under
planperi
oden

SSAM

1

3c

Strategiskt arbete med fastighetsägare flerbostadshus.

Årligen
under
planperi
oden

SSAM

1
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3d

Genomföra plockanalyser i samtliga kommuner i lämplig
omfattning.

20212025

SSAM

2

3e

Genomföra tillsynsprojekt hos restauranger för att kontrollera att
matavfall sorteras ut.

2024

Nämnd
med
ansvar
för
tillsyn
enligt
miljöbal
ken

1

Kommentarer mål 3


Målformulering: Nuvärde i Växjö kommun är 64%. I övriga kommuner finns ingen
möjlighet att sortera ut matavfall (annat än i mycket begränsad utsträckning i Älmhult).



Målformulering: När fastighetsnära insamling av hushållsavfall införs 2019-2021 kommer
alla villor och fritidshus i samtliga kommuner ha möjlighet att sortera ut matavfall och på
sikt även flerbostadshus och verksamheter.



Målformulering: Till målet räknas avfall som kommer från såväl villor, flerbostadshus som
från verksamheter.



Indikator: Beräkning av källsorteringsgraden avseende matavfall: Källsorteringsgraden
beräknas genom att dividera invägd mängd utsorterat matavfall med total mängd matavfall
som uppkommer (både i restavfallet och matavfallet). Den teoretiska mängden matavfall i
restavfallet beräknas utifrån plockanalysresultat på restavfallet för kommunerna.
Utförandet av plockanalyser ska ske enligt Avfall Sveriges manual för plockanalys av
hushållens mat- och restavfall, Rapport 2017:31.



3e: Tillsyn för att kontrollera att matavfall sorteras ut kan ske i samarbete mellan
livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Åtgärden syftar till att inspektera huruvida verksamheten
är ansluten till matavfallsinsamlingen samt huruvida matavfallet verkligen sorteras ut till
matavfallsinsamling.

9
269

Bilaga 1; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Mål 4: Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska
Delmål:
4.1 Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka
4.2 Nedlagda deponier i hela kommunerna ska inventeras och riskklassas enligt nationella
riktlinjer. För prioriterade deponier ska åtgärds- och kontrollprogram tas fram.
4.3 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska 100 % av de renhållningsrelaterade transporterna
ske med förnyelsebara bränslen senast 2021.
4.4 Inom SSAM:s verksamhetsområde ska bränsleförbrukningen minska med 5 % från 2020
till 2021 i de renhållningsrelaterade transporterna.
Indikator:


Mängden farligt avfall i restavfallet (g/hushåll och vecka). Följs upp med plockanalys av
restavfall.



Bränsleförbrukningen från sophämtning, åvc-trafik, borttransport av avfall (m3
diesel/ton insamlat avfall, m3 HVO/ton insamlat avfall, m3 biogas/ton insamlat avfall)



Följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs

Handlingsplan mål 4

Aktivitet för att nå målet

Tidplan
,
tidplan
senast
slutfört

Ansvarig

Resurs
er

4a

En inventering och riskklassning av nedlagda deponier ska
utföras med det underlag som finns tillgängligt. Utifrån
riskklassningen ska en prioriteringsordning göras utifrån
risk men även utifrån behov av exploatering.

20202025

Renhållni
ngsansvari
g nämnd

2

4b

Inventera fordon i SSAM:s organisation och se över krav på
bränsle i avtal med entreprenörer.

2020

SSAM

1

4c

Genomföra strategiska kommunikationsinsatser som styr
mot att det farliga avfallet samlas in på ett korrekt sätt.

2022

SSAM

1
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Kommentar mål 4


Delmål 4.1: Avser farligt avfall inklusive elavfall och batterier. Medelvärde av mängden
farligt avfall i sorterat restavfall är 20 gram per hushåll och vecka för både småhus och
flerbostadshus, enligt sammanställning av plockanalyser från olika kommuner i Sverige,
Avfall Sverige Rapport 2016:28.



Delmål 4.2: Naturvårdsverkets Metodik för inventering av förorenade områden, rapport
4918, och Statens geotekniska instituts publikation 14, information och råd om inventering,
undersökning och riskklassning av nedlagda deponier ska tillämpas vid inventeringen.
Ingen av SSAM:s ägarkommuner har genomfört inventeringen av nedlagda deponier
utifrån aktuell standard.



Delmål 4.3: Med renhållningsrelaterade transporter avses alla SSAM:s egna transporter,
sophämtningen, slamtömningen samt transporter av brännbart avfall till förbränning.



Delmål 4.3: 2019 körs de renhållningsrelaterade transporterna enligt följande:
o

Lessebo: Sophämtning: HVO. Containertransporter: Diesel med RME inblandning.
Transporter av slam: Preem evolution diesel med RME-inblandning. Fordon på
ÅVC: Preem evolution diesel med RME-inblandning.

o

Markaryd: Sophämtning: Troligen diesel, kommer gå på biogas fr o m 2020.
Transporter av slam: Preem evolution diesel med RME-inblandning.
Containertransporter: Diesel (troligtvis vanlig). Fordon på ÅVC: icke förnyelsebar
diesel, men ska byta till HVO.

o

Tingsryd: Sophämtning: HVO. Transporter av slam: Preem evolution diesel med
RME-inblandning. Containertransporter: Preem Evolution Diesel och diesel med
RME-inblandning. Fordon på ÅVC: RME inblandad diesel, men ska eventuellt byta
till HVO.

o

Växjö: Sophämtning HVO. Containertransporter: HVO. Fordon på ÅVC ecopar och
HVO, byte planeras till HVO.

o

Älmhults: Sophämtning: diesel med 42 % inblandad förnyelsebart, byte till HVO
diskuteras, kommer gå på biogas fr o m 2020. Fordon på ÅVC: finns även en
servicebil som kör på bensin samt en tjänstebil som körs på diesel med 42 %
inblandad förnyelsebart. Transporter av slam: Preem evolution diesel med RMEinblandning. ÅVC: Ecopar, kommer eventuellt byta till HVO.
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Mål 5: Nedskräpningen i kommunerna ska minska
Delmål:
5.1 Skapa en tydlig organisation och ansvarsfördelning för att arbeta med förebyggande och
åtgärdande av nedskräpning
5.2 Kommuninvånarnas kunskap om problemet med nedskräpning ska öka och fler väljer att inte
skräpa ner.

Indikator:


Målet följs upp genom att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs



Skräpmätning enligt Håll Sverige Rents metod (kg/m2)



Resultat om attityder kopplade till nedskräpning i SCB:s medborgarundersökning.

Handlingsplan mål 5

Aktivitet för att nå målet

Tidplan
, senast
utförd

Ansvarig

Resurs
er

5a

Genomför utredning på hur organisationen för att arbeta med
förebyggande och åtgärdande av nedskräpning i kommunerna
ska utformas.

2021

Kommuns
tyrelsen

1

5b

Genomför skräpmätning på utvalda platser i kommunerna för
att följa utvecklingen och effekten av insatser för att minska
nedskräpningen.

2021,
2023,
2025

Nämnd
med
ansvar för
renhållnin
gsfrågor

2

5c

Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material för att höja
kunskap och inspirera till beteendeförändring för minskad
nedskräpning riktad till skolor, ideella föreningar och
liknande.

2021

Nämnd
med
ansvar för
renhållnin
gsfrågor

2
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5d

Genomföra en större kampanj riktad till allmänheten för att
uppmärksamma problemet med nedskräpning.

2022

Nämnd
med
ansvar för
renhållnin
gsfrågor

2

5e

Infoga Håll Sverige Rents tilläggsfrågor om nedskräpning i
SCB:s medborgarundersökning.

2021

Kommuns
tyrelsen

1

5f

Strategiska kommunikationsinsatser som styr mot målet.

Årligen
under
planperi
oden

Kommuns
tyrelsen

1

Kommentarer mål 5


Målformulering: Medlemskap i nationella intresseorganisationer, ex Håll Sverige Rent, kan
vara ett verktyg för att nå målen om minskad nedskräpning.



5c: Pedagogiskt material kan vara en sammanställning av befintligt material som
tillgängliggörs på websida eller likande där metoder samordnas och sprids.

13
273

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Bilaga 2

Nulägesbeskrivning

PLAN FÖR FÖREBYGGANDE OCH HANTERING AV
AVFALL 2020–2025

MARKARYDS, LESSEBO, TINGSRYDS,
VÄXJÖ OCH ÄLMHULTS KOMMUNER

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853 Bg. nr. 5306-8425
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se

274

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensamavfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Innehåll
BILAGA 2 ..............................................................................................................1
NULÄGESBESKRIVNING.........................................................................................1
1

SYFTE ............................................................................................................4

2

FAKTA OM KOMMUNERNA ..............................................................................5
Lessebo kommun.........................................................................................5
Markaryds kommun ....................................................................................6
Tingsryds kommun......................................................................................7
Växjö kommun.............................................................................................7
Älmhults kommun ......................................................................................8

3

ORGANISATION FÖR AVFALLSHANTERING ......................................................9

4

AVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT RENHÅLLNINGSANSVAR ................10
4.1 Insamlingssystem .............................................................................10
Sophämtning .....................................................................................10
Återvinningsstationer .......................................................................10
Konsumentnära insamling ................................................................11
Återvinningscentraler........................................................................11
Källsortering i samhällsfastigheter ...................................................11
Papperskorgar och källsortering i offentlig miljö .............................11
4.2 Anläggningar för hantering och behandling av avfall.......................11
Häringetorps avfallsanläggning, Gemla............................................11
Äskya avfallsanläggning, Älmhult.....................................................12
Sundets avloppsreningsverk .............................................................12
Återanvändning och förberedelse för återanvändning ....................12
4.3 Mängder och behandling ..................................................................12
4.4 Mat- och restavfall.............................................................................15
4.5 Grovavfall ..........................................................................................16
4.6 Latrinavfall........................................................................................23
4.7 Slam från enskilda avloppsbrunnar .................................................24
4.8 Fettavskiljarslam ..............................................................................24
4.9 Farligt avfall ......................................................................................25

5

AVFALL SOM INTE INGÅR I KOMMUNALT RENHÅLLNINGSANSVAR.................28
5.1 Avfall som omfattas av producentansvar.........................................28
5.1.1 Förpackningar och returpapper.............................................28
5.1.2 Bilar ........................................................................................28
5.1.3 Däck........................................................................................28
5.1.4 Läkemedel ..............................................................................29
5.2 Avfall som uppstår i kommunens verksamhet.................................29
5.2.1 Slam från reningsverk ............................................................29
5.3 Övrigt avfall från industrier och verksamheter................................29
1.1.1 Bygg- och rivningsavfall.........................................................29
1.1.2 Restaurangavfall ....................................................................30
1.1.3 Glasindustrin..........................................................................30
1.1.4 Avfall från skogs- och träindustrin ........................................30

6

NEDSKRÄPNING ...........................................................................................31
Markaryds kommun ..................................................................................31
Lessebo kommun .......................................................................................31
Tingsryds kommun ....................................................................................31

2
275

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensamavfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Växjö kommun...........................................................................................31
Älmhults kommun.....................................................................................32

3
276

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensamavfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

1 Syfte
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering
av avfall ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av nuläget, som bland annat redovisar
avfallsmängder, var avfallet uppkommer och hur det samlas. Det ska vidare finnas översiktliga
uppgifter om de avfallsmängder som kommunen inte ansvar för.
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2 Fakta om kommunerna
Samtliga ägarkommuner ligger i Kronobergs län, grundläggande data och en kort presentation av
respektive kommun följer nedan. Rutiner och kapacitet för avfallshantering har varierat mellan
kommunerna. En målsättning med att samarbeta ett gemensamt ägt avfallsbolag är att en stor del
av de avfallsrelaterade åtagandena som vilar på kommunen kommer att effektiviseras och likriktas.
Antal invånare
Ökning sedan
föregående år
Flerbostadshus
Småhus
Fritidshus

Lessebo
8780
-0,3%

Markaryd
10260
0,9%

Tingsryd
12407
-0,4%

Växjö
92567
1,7%

Älmhult

892
2784
488

1412
3317
1016

1375
4579
1906

19152
19220
1760

2277
5273
1438

17568
2,4%

Tabell 1. Uppgifter per kommun för 2018. Källa: SCB

Figur 1. Utbredning av kommunerna, respektive kommuns centralort markerad.

Lessebo kommun
Lessebo är den minsta kommunen i Kronobergs län. Kommunen består av fyra tätorter, vilka är
Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. I samtliga orter finns full samhällsservice i form av
förskolor, skolor och äldreboenden. Den största delen, 88 % av invånarna, bor i en tätort.
Bebyggelsen består till övervägande delen av småhus.
Kommunens största företag är Lessebo Paper AB (gamla bruket) som tillverkar finpapper samt
Orrefors Kosta Boda som bedriver tillverkning och försäljning av glas, hotellverksamhet, outletbutik, turistsatsningar mm.
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År 2016 antog Kommunfullmäktige en ny vision för Lessebo kommun: ”Tillsammans skapar vi en
grön kommun som vi är stolta över och där vi bryr oss om varandras framtid.” Syftet är att skapa
ett attraktivt Lessebo kommun som är hållbart över tid. Visionen är kommunens övergripande
styrande dokument.
Lessebo kommun har antagit en utvecklingsstrategi som sträcker sig till 2025. Målet är att
”Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är fler än 10 000 invånare 2025”. Målsättningen är
att alla invånare – befintliga och presumtiva - ska se fördelarna med att bo och verka i Lessebo
kommun. För att målet ska kunna uppnås, har följande utvecklingsområden pekats ut som
prioriterade: Boende och livskvalitet, Barn och ungas uppväxt samt Demokrati och service.
I och med målet att öka invånarantalet till 10 000 personer år 2025, håller nya bostadsområden på
att tas fram. Under 2019 och 2020 kommer ca 150 nya bostäder att byggas. Dessa är uppdelade i
både villor och flerbostadshus. Även nya industriområden håller på att tas fram, för att kunna
möjliggöra etablering av fler företag.

Markaryds kommun
Markaryds kommun består av 3 tätorter, vilka är Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd. Kommunen
har haft en negativ befolkningsutveckling sedan mitten på 70-talet fram till 2005 då kommunen
hade en befolkning på 9 571 invånare. Därefter har kommunen succesivt ökat för att idag ha 10 260
inv.
“Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun.
Vi vill att Markaryds kommun ska vara en kommun som förenar frihet med gemenskap och socialt
ansvarstagande, byggd på en etik och på värderingar som håller över tid.
Dessa grundläggande värderingar måste gälla i hela vårt samhälle.”

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta fram en vision för hur Markaryd ska utvecklas. Projektet
”2030 – Tillsammans mot framtiden” har under hösten 2019 startat och förhoppningen är att
kommunfullmäktige kan ta beslut om visionen hösten 2020.
Det finns 1 181 registrerade aktiva företag där Nibe AB med sina 1 050 anställda i kommunen är
den största privata arbetsgivaren. Ytterligare privata stora företag är Konecranes (235 anst), MMA
(162 anst), Lindvalls Chark (130 anst). Markaryds kommun har ca 975 anställda. Som komplement
till dessa mer kända företag finns en rik flora av lego- och underleverantörsindustrier med stor
tillväxtpotential.
Med sitt geografiska läge i sydvästra Småland har Markaryd en mycket strategisk placering
beträffande kommunikationer, transport och logistik. I Markaryd korsas E4:an av väg 15, som går
mellan Halmstad och Karlshamn samt väg 117 som leder till Hässleholm.
Inom en radie av 15 mil bor fem miljoner människor. Kommunen har ca 1 954 st. inpendlare och
1 075 st utpendlare. Många av inpendlarna kommer från Laholms kommun i Hallands län.
I kommunen pågår en stor byggnation av både villor och hyresrätter, sammanlagt har ca 150
hyresrätter och ett 10-tal villor byggts. De närmaste åren räknar vi med ytterligare lika många.
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Vidare har stora kommunala investeringar gjorts som bland annat resulterat i byggnationer av
skolor och idrottshallar.

Tingsryds kommun
Befolkningen är spridd över hela kommunen med en befolkningstäthet på 12 inv./km2. Den
långtgående befolkningstrenden är i nedåtgående, medan prognoserna pekar på en stabilisering på
knappt 12 000 invånare. I centralorten Tingsryd bor ca 3 000 personer och 4 500 totalt i
kommunens övriga sex tätorter. På småorter (under 200 invånare) och ren landsbygd bor
resterande 4 900 personer, det vill säga ca 40% bor på småorter och landsbygd. Besöksnäringen i
kommunen är mycket stark för att vara en inlandskommun, där 15 campingar och övrig
stuguthyrning bidrar till att antalet gästnätter är högst i Kronobergs län under sommarmånaderna
juni till augusti (143 000 år 2019 enligt SCB).
Tingsryds kommun är den största arbetsgivaren med cirka 1 200 anställda. Näringslivet i
kommunen består av små- och medelstora företag. Dessa representerar en mängd olika branscher.
Här finns högteknologiska företag, företag med stor exportandel och även många företag i
branscherna upplevelse- och turism, jord- och skogsbruk samt vård- och omsorg. I Tingsryds
kommun finns företag med kända varumärken som Nelson Garden, Holtab, Orthex, Trensums,
Linder Aluminiumbåtar och Ryds Båtindustri.

Växjö kommun
I Växjö kommun, som är regionens folkrikaste och till ytan största kommun, är Växjö största
tätort. Andra viktiga orter är Lammhult, Åby, Braås, Rottne, Åryd, Furuby, Ingelstad och Gemla.
Kommunen har en stor och levande landsbygd med jordbruk, skogsbruk och natur med stor
variation.
Hållbara Växjö 2030 är kommunens hållbarhetsprogram som antogs hösten 2019. Syftet är att
bidra till en gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Programmet ska även skapa
hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge
underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen att arbeta i samma riktning.
Växjö kommun är en geografiskt relativt stor kommun med en befolkning på drygt 93 000
invånare. Befolkningen växer stadigt i kommunen. Ökningen sker främst i Växjö stad men flera av
de mindre orterna har över tid också en växande befolkning. Trenderna varierar från ort till ort och
beror av många olika faktorer som invandring, utflyttning av unga och nybyggnation. ca 75% av
befolkningen bor i Växjö tätort och ca 25% av befolkningen bor på landsbygden eller i de mindre
orterna. Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stabil utveckling för kommunen.
Växjö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med mer än 7 700 anställda i
förvaltningar och bolag. Landstinget Kronoberg är också en stor arbetsgivare med över 4000
anställda. Totalt är drygt 15 000 personer sysselsatta inom den offentliga sektorn i kommunen och
drygt 25 000 är sysselsatta inom näringslivet. Växjö kommun har ett mångfacetterat näringsliv
med ca 7 000 företag i olika branscher och storlekar. De största branscherna är verkstad,
företagstjänster/IT, bygg och partihandel. De största företagen är Volvo och Södra Skogsägarna. I
Växjö tätort är även Linnéuniversitetet en stor arbetsgivare.
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Målet är att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud
av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen,
fram till 2030, kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjöstad
samt i Teleborgs och Norremarks centrum. Det ska även finnas goda förutsättningar för ett starkt
och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och
störande verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen. Lammhult och Braås
tillsammans med Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och
serviceort och som ska serva ett större omland av landsbygd.

Älmhults kommun
Kommunen består av centralorten Älmhult samt de största tätorterna Diö, Liatorp och Eneryda.
Befolkningstillväxten har under senare år varit kraftig och år 2017 blev kommunen utsedd till Årets
tillväxtkommun i Sverige. Under dagtid är befolkningen ännu högre. Det är ungefär 3 500 personer
som pendlar till Älmhult varje dag för att arbeta. Till det kommer ett stort antal affärsresenärer och
andra besökare som dagligen finns här.
Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stabil utveckling för kommunen. I oktober 2019 antogs
en ny vision för Älmhult:
”I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel
och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma!
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk
klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.”
I Älmhult har det gjorts stora investeringar de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång.
Företag expanderar och bygger, här uppförs nya bostäder och skolor. Älmhult har unika
förutsättningar med IKEA, världens största inredningsföretag, på orten. En annan stor
arbetsgivare är Stena Aluminium.
I Älmhult möts dagligen människor från olika kulturer med olika bakgrunder, erfarenheter och
kunskaper vilket ger en internationell prägel. En internationell skola gör det möjligt för familjer
från hela världen att leva och bo i kommunen.
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3 Organisation för avfallshantering
Södra Smålands avfall och miljö AB ansvarar sedan 2019-01-01 för de uppgifter som enligt
miljöbalken får finansieras av avfallstaxan som insamling, transport och omhändertagande av
hushållens avfall samt kundkontakter och fakturering. Bolaget äger även avfallsanläggningarna
(dock ej nedlagda deponier) och förbehandlingsanläggningen för produktion av slurry från
matavfall som sedan blir biogas på Häringetorps avfallsanläggning.
Till grund för bolagets verksamhet ligger respektive kommuns renhållningsordning och
renhållningstaxa, som SSAM tar fram förslag på och som beslutas av respektive ägarkommuns
kommunfullmäktige. Renhållningsordning och renhållningstaxa sätter, tillsammans med
bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv, ramarna för bolagets verksamhet.
Respektive kommun ansvarar för avfallsfrågor som minimering av avfall inom den egna
verksamheten, hantering av nedskräpning, avslutade deponier, att avfallsfrågor omhändertas i
fysisk planering, bygglov, tillsyn av miljöfarlig verksamhet mm.
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4 Avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar
4.1 Insamlingssystem
Sophämtning
Insamling av avfall sker med upphandlad entreprenör i Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner.
Från och med september 2019 samlas avfallet in i SSAM:s regi i Älmhults och Markaryds
kommuner.
I samtliga fem kommuner finns från och med utgången av 2020 ett fullt utvecklat system för villor
med fastighetsnära insamling av restavfall, matavfall och förpackningar genom det så kallade
fyrfackssystemet. Införande av fyrfackssystemet för fritidshus i samtliga fem kommuner slutförs
under våren 2021.
SSAM:s fyrfackssystem är ett sorteringssystem med två avfallskärl på vardera 370 liter, där varje
kärl är indelat i fyra fack. Detta möjliggör att matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar kan
källsorteras direkt i kärlen. Även lampor och batterier sorteras direkt i en separat box.
Samtliga flerbostadshus i kommunerna erbjuds matavfallsinsamling.
SSAM erbjuder inte flerbostadshusinsamling av förpackningar. Denna insamling hanteras av
förpackningsindustrins godkända entreprenörer. Diskussioner förs om lämplig lösning som
producenterna ska erbjuda. Planering av insamlingsstationer för flerbostadshus görs i samråd med
fastighetsägare.
Återvinningsstationer
För de fastighetsägare som väljer att inte ha fastighetsnära insamling finns återvinningsstationer.
Återvinningsstationerna är obemannade och kan användas av villaägare, fritidshusägare och
boende i flerbostadshus. Förpackningar kan även lämnas på vissa bemannade
återvinningscentraler. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för insamling av
förpackningar och tidningar, vilket innebär att kommunen inte ansvarar för
återvinningsstationerna.
För insamling av batterier ansvarar El-Kretsen och det finns batteriholkar på de flesta
återvinningsstationerna. Textilier kan lämnas på vissa återvinningsstationer, men det kan finnas
flera olika organisationer som ansvarar för insamlingen, ofta utan skriftliga avtal med varken
kommunen eller FTI.
Kommun

Antal
återvinningsstationer

Lessebo

6

Markaryd

8

Tingsryd

11
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Växjö

57

Älmhult

17

Konsumentnära insamling
Konsumentnära insamling av avfall är insamlingsplatser som ligger i anslutning där konsumenter
kan köpa produkter, som till exempel vid butiker. Vanligast är en form av skåp för insamling av
mindre farligt avfall exempelvis småbatterier, lågenergilampor, glödlampor och mindre elavfall
(exempelvis mobiler och eltandborstar). I Växjö kommun finns den så kallade Samlaren tillgänglig
i sex butiker och i Tingsryd i 5 butiker.
Återvinningscentraler
Alla kommuner har minst en återvinningscentral som tar emot grovavfall och farligt avfall från
hushållen. Insamlingsfraktionerna skiljer sig åt mellan de olika återvinningscentralerna till följd av
dess storlek, logistiska skäl samt andra anledningar. Se bilaga 3 för en förteckning av
anläggningarna.
Källsortering i samhällsfastigheter
System för källsortering tillgängliga för brukare och besökare saknas idag i många av
kommunernas samhällsfastigheter. Verksamheter som idag har källsortering i viss omfattning är
kommunhus, storkök och förskolor. Men det saknas i majoriteten av andra samhällsfastigheter,
exempelvis skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar.
Papperskorgar och källsortering i offentlig miljö
Alla fem kommuner har papperskorgar i offentlig miljö, som exempelvis på torg och i parker.
Avfallet som samlas in i papperskorgarna går till förbränning.
I Växjö stad finns möjlighet till källsortering på nio platser i för färgat och ofärgat glas, plast,
papper samt restavfall. Verksamheten har pågått sedan 2018 och personalen har mestadels
positiva upplevelser av driften med förhållandevis lite merarbete på grund av felsortering och få
problem med fåglar.

4.2 Anläggningar för hantering och behandling av avfall
Häringetorps avfallsanläggning, Gemla
På Häringetorp avfallsanläggning sker mellanlagring, sortering, behandling och deponering av
avfall. Även farligt avfall mellanlagras och deponeras i vissa fall (asbest). På avfallsanläggningen
lastas material från återvinningscentraler och avfall från fastighetsnära insamling från
villahushållen i kommunerna om innan transport sker till återvinningsanläggning för respektive
materialslag. På Häringetorp finns förbehandlingsanläggningen där det tillverkas slurry av
insamlat matavfall. Behandling av förorenad jord, kompostering, sortering och krossning av avfall
samt förbehandling av matavfall sker på anläggningen.
Lakvatten från deponi och behandlingsytor renas lokalt och släpps till recipient. Insamling av
deponigas sker från den gamla deponin och används för uppvärmning av lokaler.

11
284

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensamavfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Äskya avfallsanläggning, Älmhult
På Äskya avfallsanläggning deponeras och omlastas avfall från Älmhults kommun, bland annat
från och med 2020 med avfall från fastighetsnära insamling från villahushållen i kommunerna
innan transport sker till återvinningsanläggning för respektive materialslag. Lakvatten från deponi
och behandlingsytor renas lokalt och släpps till recipient.
Sundets avloppsreningsverk
Sundets avloppsreningsverk är ett kommunalt avloppsreningsverk för Växjö stad. Anläggningen
tar också emot avloppsslam från enskilda avlopp, fett från restauranger, matavfallsslurry, slam
från övriga avloppsreningsverk i kommunen. Samtliga material behandlas tillsammans i en
rötanläggning för produktion av fordonsgas. Rötresten är certifierad enligt Revaq
(certifieringssystem med syfte att bland annat skapa en hållbar återföring av växtnäring) och
används som gödsel på åkermark.
Återanvändning och förberedelse för återanvändning
På återvinningscentralerna Norremark, Äskya, Lessebo och Elsemåla finns mottagning av
återbruksmaterial. Sakerna som lämnas in går till försäljning via ett antal organisationer som
kommunen samarbetar med.
Arbetsmarknadsavdelningen i Lessebo kommun driver Miljöverkstan i Strömbergshyttan för
återanvändning av insamlat material från Lessebo återvinningscentral samt upphämtning i
bostäder.
Arbetsmarknadsavdelningen i Älmhults kommun driver Återbruket i Älmhult för återanvändning
av insamlat material från Äskya återvinningscentral samt upphämtning i bostäder.
Arbete och Välfärd i Växjö kommun driver Möbelcirkeln för cirkulering av kommunägda möbler
och inventarier.
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i Markaryds kommun har startat upp en ny del
inom serviceteamet, kallad Återbruket för cirkulering av kommunägda möbler och inventarier.

4.3 Mängder och behandling
Mängderna som redovisas nedan är baserade på Avfall Sveriges statistiskverktyg Avfall Web som
bygger på att respektive kommun matar in uppgifter. Det skiljer sig mellan kommunerna i vilken
utsträckning statistiken har förts och hur den har förts, exempelvis skiljer det sig på hur respektive
avfallsslag benämns, vissa avfallsslag har separerats i en kommun och blandats i en annan. Mycket
av statistiken bakåt i tiden är osäker och därför illustreras ingen historiska data i materialet till
avfallsplanen. Sedan bolagsbildningen har det varit svårt att sammanställa säkra uppgifter på
insamlade mängder fullt ut. Från och med 2019 års värden kommer SSAM ansvara för att föra
statistik, det kommer då vara lättare att jämföra kommunerna sinsemellan.
Mängderna farligt avfall från hushållen i Tingsryd innehåller enbart impregnerat virke, då statistik
för övrigt farligt avfall inte har gått att uppbringa.
För mängden avfall från hushåll (mat- och restavfall, grovavfall inkl. trädgårdsavfall, förpackningar
och returpapper samt farligt avfall och elavfall, dock ej slam och andra flytande fraktioner) för
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Sverige som helhet är motsvarande uppgift ca 466 (2018) kg per invånare1. Som framgår av tabell 2
varierar avfallsmängderna per person väsentligt mellan kommunerna, detta behöver analyseras
vidare innan någon tydlig förklaring ges.

1

Källa: Avfall Sverige 2017, ”Svensk Avfallshantering 2018”. Uppgiften avser förhållanden under år 2017.

13
286

Bilaga 2; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensamavfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Insamlade mängder
Lessebo

Markaryd

Tingsryd

Växjö

Älmhult

Matavfall (ton)

0

0

0

5 735

376

Restavfall (ton)

2090

2 339

2431

16 491

3 513

Deponi (ton)

233

130

286

961

0

Grovavfall (inkl
träavfall) (ton)

2 400 exkl
trädgårdsavf

4 270 exkl
trädgårdsavf

1 527 inkl
trädgårdsavf

15 158 ton inkl
trädgårdsavf

3 552 inkl
trädgårdsavf

Brännbart
grovavfall (ton)

654

593

1 003

2 570

1 357

Hushållens
farliga avfall
(ton)

269

188

60
(endast tryckt
trä)

1 738

373

Latrinavfall och
slam från
enskilda brunnar
(ton)

0

0

1529

26

2 335

Fett (ton)

0

0

0

2

0

Summa exkl
slam, fett och
latrin (ton)

4 992

6 927

4830

40 111

10 149

Mängd avfall per
invånare (kg/inv)

569

675

389

433

578

Mängd restavfall
per invånare
(kg/inv)

302

562

248

249

228

Mängd brännbart
grovavfall per
invånare (kg/inv)

75

58

81

28

77

Tabell 2. Insamlade mängder hushållsavfall i kommunerna 2018

Behandling av avfall
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Materialåtervinning

Matavfall

Biologisk
behandling

Förbränning

Deponering

6 108 ton

Restavfall

26 493 ton

Deponi

1 664 ton

Grovavfall

3 576 ton

18 044 ton

Trädgårdsavfall

4 290 ton

1 202 ton

Hushållens
farliga avfall

2 641 ton

Latrinavfall

26 ton

Slam från
enskilda brunnar

4 118 ton

Fett

2 ton

Summa

3 576 ton

14 544 ton

48 380 ton

1 664 ton

Summa exkl
slam, fett och
latrin

3 576 ton

10 424 ton

48 380 ton

1 664 ton

Tabell 3 Behandlingsformer i samtliga kommuner

4.4 Mat- och restavfall
I tabellen nedan redovisas insamlingssystem, behandling och eventuella nyligen genomförda
förändringar.

Kommun

Avfallsslag

Behandling

Markaryd

Matavfall

Ingen insamling för närvarande. Kommer att påbörjas under 2020 med insamling och
transport i egen regi till Häringetorp för förbehandling och därefter vidare transport i
egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av fordonsgas. Nettokostnad för
SSAM.
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Hushållsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (Ohlssons i Landskrona AB) till
energiåtervinning hos Halmstads energi och miljö. Nettokostnad för SSAM.

Lessebo

Trädgårdsavfall

Ingen fastighetsnära insamling i dagsläget, kommer att erbjudas från och med 2020.

Matavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
förbehandling. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av
fordonsgas.

Hushållsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring. Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) för
energiåtervinning hos Nybro Energi/Stena Recycling.

Trädgårdsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring. Under 2020 kommer kompostering påbörjas.

Tingsryd

Matavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för och
förbehandling. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för produktion av
fordonsgas.

Hushållsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring. Transport med upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) för
energiåtervinning hos Nybro Energi.

Trädgårdsavfall

Ingen fastighetsnära insamling i dagsläget, kommer att erbjudas från och med 2020.
Insamling sker på någon kommunens trädgårdskompostupplag.

Växjö

Matavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring och förbehandling. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för
produktion av fordonsgas.

Hushållsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring. Transport upphandlad entreprenör (GG Åkeri) för energiåtervinning
hos Ljungby Energi.

Trädgårdsavfall

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (SUEZ) till Häringetorp för
mellanlagring. Under 2020 kommer kompostering påbörjas.

Älmhult

Matavfall

Insamling i egen regi i begränsad omfattning till mellanlagring på Äskya
avfallsanläggning. Därefter transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till
Häringetorp för förbehandling. Därefter transport i egen regi till Sundets ARV för
produktion av fordonsgas. Insamling i full skala påbörjas under 2020.

Trädgårdsavfall

Ingen fastighetsnära insamling i dagsläget, kommer att erbjudas från och med 2020.

Hushållsavfall

Insamling i egen regi för transport till Äskya för mellanlagring. Transport av
upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC), för energiåtervinning hos Ljungby Energi.

Tabell 4. Insamlingssystem och behandling av hushållsavfall som hämtas hos fastighetsägare.
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4.5 Grovavfall
Insamling av grovavfall sker på SSAM:s 16 återvinningscentraler (se bilaga 3). Under 2018
samlades total 6177 ton in. Det finns idag skillnader på antal återvinningscentraler och vilka
avfallsfraktioner som sorteras ut mellan kommunerna. Målsättningen är att varje kommun ska ha
en huvud-ÅVC som ska erbjuda en fullskalig utsortering av avfall med generösa öppettider samt i
vissa av kommunerna mindre återvinningscentraler som erbjuder ett grundutbud med kortare
öppettider.
Idag benämns delvis avfallsslagen olika beroende på vilken kommun de samlas in i. Under 2020
kommer detta likriktas i och med att SSAM för all statistik.
Under 2019 öppnade Norremarks kretsloppspark i Växjö, som är den största bland
ägarkommunerna och där flest fraktioner sorteras ut. Där finns också den mest omfattande
insamlingssystemet av återbruksmaterial. Målsättningen är att huvud-ÅVC i respektive kommun
ska ha möjligheter att ta emot samma avfallsfraktioner som Norremarks kretsloppspark men i
anpassad skala.
För närvarande pågår utredning om nybyggnation av återvinningscentral i Äskya, Älmhult. Syftet
är att skapa förutsättningar för en moden hantering av avfall genom återvinning och återbruk med
omlastningsyta för förpackningsavfall som uppstår vid införandet av fastighetsnära insamling.
Anläggningen ska ge förutsättningar för en moden och effektiv hantering samtidigt som den ska ta
höjd för framtida utveckling. Målsättningen är att frågan om en ny anläggning ska utredas under
2020. Ett investeringsbeslut för byggnationen väntas fattas under 2020–2021.
Kapaciteten på återvinningscentraler i övriga kommuner ses över kontinuerligt.

Kommun

Avfallsslag

Behandling

Lessebo

Wellpapp

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Stena Recycling för
återvinning. Nettointäkt för SSAM.

Metallskrot

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Stena Recycling för
återvinning. Nettointäkt för SSAM.

Trä

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Äskya. Flisning för
energiutvinning av upphandlad entreprenör (Timsfors bil- och
traktortjänst). Nettokostnad för SSAM. Under 2020 kommer rent trä
sorteras ut fjärrvärme- och elproduktion.

Plast

Ingen insamling i kommunen. Påbörjas under 2020.

Gips

Ingen insamling i kommunen. Påbörjas under 2020.

Tyngre massor

Ingen insamling i kommunen.

Fönster

Ingen insamling på ÅVC. Påbörjas 2020.
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Brännbart/Rest efter

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Häringetorp för

sortering

mellanlagring. Transport med av upphandlad entreprenör (GG Åkeri) för
energiåtervinning i Ljungby Energi. Nettokostnad för SSAM.

Keramik/Isolering/Deponi

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Häringetorp för
deponering. Nettokostnad för SSAM.

Trädgårdsavfall

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Häringetorp för
mellanlagring. Under 2020 påbörjas kompostering. Nettokostnad för SSAM.

Fallfrukt

Insamling på ÅVC, sorteras som trädgårdsavfall.

Matolja

Insamling på ÅVC, sorteras som brännbart/rest efter sortering.

Lastpallar

Avhämtning av Emballage och Transport i Gemla. Nettointäkt för SSAM.

Textil

Insamling på ÅVC, hämtas av Emmaus Åkvarn för återbruk och återvinning.
Kostnadsneutralt för SSAM.

Återbruksmaterial

Insamling på ÅVC, hämtas av Miljöverkstan (Lessebo kommun) för
återbruk. Kostnadsneutralt för SSAM.

Markaryd

Böcker

Ingen insamling i kommunen.

Planglas

Ingen insamling i kommunen.

Papper (Mixpapper)

Insamling på Alandsköp, transporteras av upphandlad entreprenör
(Timsfors Bil- och traktortjänst) för återvinning. Nettokostnad för SSAM.
Under 2020 införs separat insamling av wellpapp. Nettokostnad för SSAM.

Metallskrot

Insamling på Alandsköp. Transporteras av Stena recycling för återvinning.
Nettointäkt för SSAM.

RT-flis (Träavfall)

Insamling på Alandsköp. Upphandlad entreprenör (Timsfors Bil- och
traktortjänst) flisar för energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM. Timsfors

Plast

Ingen insamling i kommunen.

Gips

Insamling på Alandsköp. Transporteras av upphandlad entreprenör
(Timsfors Bil- och traktortjänst) för deponering.

Tyngre massor

Ingen insamling i kommunen.

Fönster

Insamling på Alandsköp. Glas deponeras. Transport av trä och metall av
upphandlad entreprenör (Timsfors Bil- och traktortjänst) för
energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.

Fint brännbart/ Rest efter

Insamling på Alandsköp. Transport av upphandlad entreprenör (Timsfors

sortering

Bil- och traktortjänst) till Äskya, för mellanlagring. Transport av upphandlad
entreprenör (Lessebo ÅC) LBO till Nybro. Nettokostnad för SSAM.
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Grovt brännbart/ Rest

Insamling på Alandsköp. Transport av, för mellanlagring. Transport av

efter sortering

upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) LBO till Nybro. Nettokostnad för
SSAM.

Deponi/Keramik och

Insamling på Alandsköp. Transporeras av upphandlad entreprenör

isolering

(Timsfors Bil- och traktortjänst) till Äskya för deponering. Nettokostnad för
SSAM.

Trädgårdsavfall

Insamling på Alandsköp för mellanlagring. Kompostering kommer att
påbörjas under 2020.

Fallfrukt

Insamling på Alandsköp, sorteras som trädgårdsavfall.

Matolja

Insamling på Alandsköp, sorteras som brännbart/rest efter sortering.

Lastpallar

Ingen insamling i kommunen.

Plast

Ingen insamling i kommunen.

Textil

Insamling fr o m årsskiftet 2019/2020 på Alandsköp, hämtas av Emmaus
Åkvarn för återbruk och återvinning. Kostnadsneutralt för SSAM.

Återbruksmaterial

Insamling fr o m årsskiftet 2019/2020 på Alandsköp, hämtas av Emmaus
Åkvarn för återbruk. Kostnadsneutralt för SSAM.

Tingsryd

Böcker

Ingen insamling i kommunen.

Planglas

Ingen insamling i kommunen.

Wellpapp

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo LC) till Elsemåla för
mellanlagring. Försäljning till STENA för återvinning. Nettointäkt för
SSAM.

Metallskrot

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Stena Recycling för
återvinning. Nettointäkt för SSAM.

Trä

Mellanlagras på Elsemåla, flisning för energiutvinning av upphandlad
entreprenör (Timsfors bil- och traktortjänst). Nettokostnad för SSAM.

Plast

Ingen insamling i kommunen.

Gips

Ingen insamling i kommunen.

Hårt ej brännbart, betong,

Används som konstruktionsmassor på Elsemåla ÅVC.

tegel, glas, porslin osv
Fönster

Ingen insamling av fönster i kommunen.

Brännbart/ Rest efter

Transport (fr o m årsskiftet) av upphandlad entreprenör till Häringetorp för

sortering

mellanlagring. Transport i egen regi till Ljungby Energi för
energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.
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Tyngre massor

Ingen insamling av tyngre massor i kommunen.

Vegetation

Transport från trädgårdskompostupplag via olika upphandlade
entreprenörer för till Elsemåla för mellanlagring. Blandas med slam från
avloppsreningsverk för för senare sluttäckning av deponin. Nettokostnad för
SSAM.

Mjukt ej brännbart gips,

Insamling och transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till

rockull, gullfiber osv

Häringetorp för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Sten, jord

Används som anläggningsmassor på Elsemåla ÅVC.

Fallfrukt

Insamling på Elsemåla där det sorteras som vegetationsmassor.

Soffor och madrasser

Transport av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till Häringetorp för
mellanlagring. flisning för energiutvinning av upphandlad entreprenör.
Transport av upphandlad entreprenör (GG Åkeri) till Ljungby Energi för
energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.

Matolja

Insamling på Elsemåla där det sorteras som brännbart/rest efter sortering.

Lastpallar

Hämtas av Emballage och transport för återvinning och återbruk.
Nettointäkt för SSAM.

Textil

Insamling på ÅVC, hämtas av Emmaus Åkvarn för återbruk och återvinning.
Kostnadsneutralt för SSAM.

Återbruksmaterial

Insamling på ÅVC, hämtas av Emmaus Åkvarn och Lions Tingsryd för
återbruk. Kostnadsneutralt för SSAM.

Böcker

Ingen insamling av tyngre massor i kommunen.

Planglas

Ingen insamling av tyngre massor i kommunen.

Slam från reningsverk

Komposteras på Elsemåla tillsammans med vegetationsmaterial för att
användas vid sluttäckningen av deponin på Elsemåla.

Växjö

Wellpapp

Transport i egen regi till Stena Recycling för återvinning. Nettointäkt för
SSAM.

Metallskrot

Transport i egen regi till Stena Recycling för återvinning. Nettointäkt för
SSAM.

Kablar

Transport i egen regi till Stena Recycling för återvinning. Nettointäkt för
SSAM.

Trä

Transport i egen regi till Häringetorp. Försäljning till upphandlad
entreprenör (GDL) för flisning för energiutvinning. Nettokostnad för SSAM.
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Under 2020 kommer rent trä sorteras ut för att säljas för fjärrvärme- och
elproduktion.
Plast

Transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Transport i egen regi
till Swerec för återvinning. Nettokostnad för SSAM.

Gips

Transport med Stena Recycling för mellanlagring på Häringetorp. Transport
med Stena Recycling av Gyproc Sverige. Nettokostnad för SSAM.

Tyngre massor

Transport i egen regi till Häringetorp för användning som
konstruktionsmassor. Nettokostnad för SSAM.

Fönster

Transport i egen regi till Häringetorp. Glas deponeras. Transport av trä och
metall av upphandlad entreprenör (GG Åkeri). Nettokostnad för SSAM.

Brännbart/ Rest efter

Transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Transport av

sortering

upphandlad entreprenör (GG Åkeri) till Ljungby Energi för
energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.

Stoppade möbler

Transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring. Krossning av
upphandlad entreprenör. Transport i egen regi till Ljungby Energi för
energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.

Keramik/Isolering/Deponi

Transport i egen regi till Häringetorp för deponering. Nettokostnad för
SSAM.

Trädgårdsavfall

Transport i egen regi för mellanlagring på Häringetorp. Tillverkning av
kompost påbörjas 2020. Nettokostnad för SSAM.

Ris och grenar

Transport av upphandlad entreprenör (Skogsbränlse Småland) för
energiåtervinning.

Matavfall-fallfrukt

Transport i egen regi till förbehandlingsanläggningen på Häringetorp för
tillverkning av slurry. Transport i egen regi av slurry till Sundets ARV för
produktion till fordonsgas.

Matolja

Transport i egen regi till Häringetorp för mellanlagring och vidare transport
till Sundets ARV för produktion till fordonsgas. Nettokostnad för SSAM.

Lastpallar

Avhämtning av Emballage och Transport i Gemla. Nettointäkt för SSAM.

Textil

Insamling på ÅVC, hämtas av Human Bridge och Emmaus Åkvarn för
återbruk och återvinning. Kostnadsneutralt för SSAM.

Återbruksmaterial

Insamling på ÅVC, hämtas av Human Bridge, Emmaus Åkvarn, Atrium och
Tempus för återbruk. Kostnadsneutralt för SSAM.

Böcker

Ingen insamling i kommunen.

Planglas

Ingen insamling i kommunen.
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Älmhult

Wellpapp

Transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Försäljning till Stena
Recycling för återvinning. Nettointäkt för SSAM.

Metall

Transport i egen regi till Ä för mellanlagring. Försäljning till Stena Recycling
för återvinning. Nettointäkt för SSAM.

Plast

Ingen insamling i kommunen.

Gips

Insamling på Äskya tillsammans med isolering för deponering. Nettokostnad
för SSAM.

Tyngre massor

Samlas in på Äskya för användning som konstruktionsmassor på
anläggningen. Nettobesparing för SSAM.

Fönster

Samlas in på Äskya. Glaset deponeras. Upphandlad entreprenör (Timsfors
Bil och traktortjänst) krossar träet för energiåtervinning. Nettokostnad för
SSAM.

Brännbart Grovavfall från

Transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Transport av upphandlad

hushåll/Rest efter

entreprenör (Lessebo Åkericentral) transporterar till Nybro Energi för

sortering

energiåtervinning. Nettokostnad för SSAM.

Trådgärdsavfall

Transport egen regi för mellanlagring på Äskya.

Fallfrukt

Insamling på Äskya för mellanlagring tillsammans med trädgårdsavfall.

Matolja

Större kvantiteter tas emot på Äskya och körs i egen regi till Häringetorp för
mellanlagring för vidare transport till Sundets ARV för produktion till
fordonsgas. Nettokostnad för SSAM.

Lastpallar

Från och med årsskiftet 2019/2020 hämtning av Emballage och Transport i
Gemla. Nettointäkt för SSAM.

Textil

Insamling på ÅVC, hämtas av Emmaus Åkvarn för återbruk och återvinning.
Kostnadsneutralt för SSAM.

Återbruksmaterial

Insamling på ÅVC, hämtas av Återbruket (Älmhults kommun) och Emmaus
Åkvarn för återbruk. Kostnadsneutralt för SSAM.

Böcker

Ingen insamling av tyngre massor i kommunen.

Planglas

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Brännbart industriavfall

Insamling på Äskya. Transport upphandlad entreprenör (Lessebo
Åkericentral) till Nybro Energi för energiåtervinning. Nettokostnad för
SSAM.

Betongskrot, asfalt, sten,

Samlas in på Äskya för användning som konstruktionsmassor på

tyngre massor

anläggningen. Nettobesparing för SSAM.
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Trä och Rivningsvirke

Insamling på Äskya, Upphandlad entreprenör (Timsfors Bil och
traktortjänst) krossar träet energiåtervinning. Nettointäkt för SSAM.

Matavfall från skolor

Transport i egen regi till Äskya för mellanlagring. Transport med
upphandlad entreprenör (Lessebo Åkericentral) till Häringetorp för
förbehandling. Nettointäkt för SSAM.

Städning ÅVS

Transport i egen regi till Äskya för sortering till elavfall, brännbart och farligt
avfall. Kostnadsneutralt för SSAM.

Planglas

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Kalk

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Blåbetong

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Gipspapper

Insamling på Äskya. Blandas med slam från avloppsreningsverk för
mellanlagring. Kommer att användas för sluttäckning av deponin.

Sot/aska

Insamling på Äskya för användning som konstruktionsmassor. Nettokostnad
för SSAM.

Slam från

Transport av upphandlad entreprenör (Suez) till Äskya avfallsanläggning där

avloppsreningsverk

det blandas med vegetationsmaterial för mellanlagring. Kommer användas
för sluttäckning av deponin.

Stoftsäck

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Gjuterisand

Insamling på Äskya för deponering. Nettokostnad för SSAM.

Sand- och sopsand

Insamling på Äskya för användning som konstruktionsmassor. Nettokostnad
för SSAM.

Tabell 5. Förteckning över insamlat grovavfall i SSAM:s regi (dvs exkluderat förpackningsavfall mm) samt behandlingsform.

4.6 Latrinavfall
Ett fåtal fritidsfastigheter samt campingar, badplatser och liknande finns anslutna till insamling av
latrinavfall.
Kommun

Behandling

Lessebo (10
abonnemang)

Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till Sörby Gård (Norrköping)
för tillverkning jordförbättringsmedel.

Markaryd (8
abonnemang)

Hämtas av upphandlad entreprenör.

Tingsryd (19
abonnemang)

Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till Sörby Gård (Norrköping)
för tillverkning jordförbättringsmedel.
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Växjö (103
abonnemang)

Hämtas av upphandlad entreprenör och transporteras till Sörby Gård (Norrköping)
för tillverkning jordförbättringsmedel.

Älmhult (26
abonnemang)

Hämtas och transporteras i egen regi. Lämnas i separat container på Äskya till
deponin.

Tabell 6. Förteckning över insamlat latrinavfall samt behandlingsform i kommunerna.

4.7 Slam från enskilda avloppsbrunnar
Slam från en- och trekammarbrunnar på landsbygden hämtas i SSAM:s regi eller på uppdrag av
SSAM enligt nedan.
Kommun

Behandling

Lessebo

Hämtas och transporteras av Värends Miljö AB, lämnas till reningsverket i Lessebo.

Markaryd

Hämtas och transporteras av Värends Miljö AB, lämnas i en container för rening och
vidare transport till Markaryds reningsverk.

Tingsryd

Hämtas och transporteras av Värends Miljö AB, lämnas till reningsverket i Tingsryd.

Växjö

Hämtas och transporteras av SSAM, lämnas till Sundets avloppsreningsverk.

Älmhult

Hämtas och transporteras av Värends Miljö AB, lämnas till reningsverket i Älmhult.

Tabell 7. Förteckning över insamlat slam från en- och trekammarbrunnar samt behandlingsform i kommunerna.

4.8 Fettavskiljarslam
Fettavskiljarslam uppstår vid hämtning från fettavskiljare i anslutning till t.ex. restauranger.
Naturvårdsverket har under 2017 kommit med en vägledning om att fettavskiljarslam generellt sett
inte bör ses som ett hushållsavfall (och därmed jämförligt avfall) utan som ett verksamhetsavfall.
Men under senare år har det kommit domar där man prövat naturvårdsverkets bedömning och
som klassat det som ett hushållsavfall. SSAM avser att hämta fettavskiljarslam från anläggningar
som har behov av det och erbjuder kunderna hämtning.
Kommun

Behandling

Lessebo

Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad slamentreprenör. Transporteras till
Sundet för produktion av biogas.

Markaryd

Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad slamentreprenör. Transporteras till
Sundet för produktion av biogas.

Tingsryd

Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad slamentreprenör. Transporteras till
Sundet för produktion av biogas.

Växjö

Hämtas till viss del i egen regi. Transporteras till Sundet för produktion av biogas.
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Älmhult

Fettavskiljarslam kan hämtas av upphandlad slamentreprenör. Transporteras till
Sundet för produktion av biogas.

Tabell 8. Förteckning över transport och behandlling av fettavskiljarslam i kommunerna.

4.9 Farligt avfall
Farligt avfall uppstår i verksamheter och i hushållen. Mycket av verksamhetens farliga avfall
hanteras av privata aktörer, medan hushållens farliga avfall framförallt lämnas in på
återvinningscentraler och genom fastighetsnära insamling där man kan lämna batterier och
ljuskällor.
Kommun

Avfallskategori

Behandling

Lessebo

Lösningsbaserad färg

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Småkemikalier

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
på Fortum Waste Solution i Kumla.

Oljehaltigt avfall

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Gas

Ingen insamling. Producentansvar.

Asbest

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) till
Häringetorp för deponering.

Tryckimpregnerat trä

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Solör Bioenergi)
för slutbehandling (förbränning)

Brandsläckare

Ingen insamling. Producentansvar.

Elavfall, batterier,
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av Sånart Boxholm AB för återvinning.

Markaryd

Vitvaror

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Kyl och frys

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Lösningsbaserad färg

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Småkemikalier

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
på Fortum Waste Solution i Kumla.

Oljehaltigt avfall

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Gas

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Asbest

Samlas in på ÅVC. Körs av upphandlad entreprenör (Timsforsors bil- och
traktortjänst) till Äskya för deponering.

Tryckimpregnerat trä

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Solör Bioenergi)
för slutbehandling (förbränning)

Brandsläckare

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för
slutbehandling.
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Elavfall, batterier,
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av Stena Recycling för återvinning.

Tingsryd

Vitvaror

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Kyl och frys

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Lösningsbaserad färg

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Småkemikalier

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
på Fortum Waste Solution i Kumla.

Oljehaltigt avfall

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Gas

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Asbest

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Lessebo ÅC) för
deponering på Äskya.

Tryckimpregnerat trä

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Solör Bioenergi)
för slutbehandling (förbränning)

Brandsläckare

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Elavfall, batterier,
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av Sten Recycling för återvinning.

Växjö

Vitvaror

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Kyl och frys

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Lösningsbaserad färg

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Småkemikalier

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
på Fortum Waste Solution i Kumla.

Oljehaltigt avfall

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Gas

Ingen insamling. Producentansvar.

Asbest

Samlas in på Häringetorp för deponering.

Tryckimpregnerat trä

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Solör Bioenergi)
för slutbehandling (förbränning)

Brandsläckare

Ingen insamling. Producentansvar.

Oljeskadad jord

Samlas in och mellanlagras på Häringetorp. Behandlas på plats av entreprenör
för att sedan användas som sluttäckning. F n saknas avtal.

Elavfall, batterier,
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.
Bilbatterier: Stena Recycling

Vitvaror

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.
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Älmhult

Kyl och frys

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Lösningsbaserad färg

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Småkemikalier

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
på Fortum Waste Solution i Kumla.

Oljehaltigt avfall

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Gas

Samlas in på ÅVC. Upphandlad entreprenör (Ragn-Sells) hämtar för förbränning
och återvinning på företagets anläggning i Halmstad.

Asbest

Samlas in på Äskya. Transporteras i egen regi för deponering på Äskya.

Tryckimpregnerat trä

Samlas in på ÅVC. Transporteras av upphandlad entreprenör (Solör Bioenergi)
för slutbehandling (förbränning)

Brandsläckare

Samlas in på ÅVC. Tomma demoleras och sorteras som metall. Övriga
transporterats av Ragn-Sells.

Oljeskadad jord

Samlas in och mellanlagras på Häringetorp. Behandlas på plats av entreprenör
för att sedan användas som sluttäckning. F n saknas avtal.

Elavfall, batterier,
ljusskällor

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för förbränning och återvinning.
Bilbatterier: Hämtas av Stena Recycling för återvinning.

Vitvaror

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Kyl och frys

Producentansvar. Samlas in på ÅVC, transporteras av Elkretsens entreprenör till
Stena Recycling för återvinning.

Tabell 9. Förteckning över insamling och behandling av farligt avfall på återvinningscentralerna.
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5 Avfall som inte ingår i kommunalt
renhållningsansvar
5.1 Avfall som omfattas av producentansvar
5.1.1

Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper samlas in i återvinningsstationer, i och i anslutning till
flerbostadshus samt i verksamheter i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) regi. När
insamlingssystemet med fyrfackskärl är fullt utbyggt under 2020 kommer förpackningar också
samlas in vid de villor som är anslutna till systemet. Insamling av tidningar och förpackningar sker
också på återvinningscentralerna, oftast i FTI:s kärl.
Kommun

Glas
(kg/inv)

Papper
(kg/inv)

Plast
(kg/inv)

Metall
(kg/inv)

Tidningar
(kg/inv)

Lessebo

26,88

13,64

13,99

1,6

21,14

Markaryd

18,81

19,58

10,33

2,01

17,43

Tingsryd

29,18

18,22

9,79

1,78

20,35

Växjö

15,5

19,46

9,74

2,19

21,2

Älmhult

15,99

14,26

11,67

1,47

15,58

Snitt
nationellt
2018

21,8

13,9

7,5

1,6

18,7

Tabell 10. Förteckning över insamlade mängder förpackningsavfall.

5.1.2

Bilar

Ansvaret för omhändertagande av uttjänta bilar faller på producenterna. Uttjänta bilar klassas som
farligt avfall tills de tömts på farliga vätskor och komponenter. Bilar innehåller allt från oljor,
batterier och elektronik till tungmetaller som bly och kvicksilver. Innehållet av farliga ämnen och
komponenter tillsammans med höga återvinningsmål ställer stora krav på både producenter av
bilar och dem som slutligen ska ta hand om de uttjänta bilarna.
I samtliga kommuner tas uttjänta bilar omhand av auktoriserade bildemonteringsföretag.
5.1.3

Däck

Ansvaret för omhändertagande av uttjänta däck faller på producenterna som via försäljningsställen
av däck, tar emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns eller tas
om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. SSAM tar i dagsläget emot däck med fälj på
Äskya ÅVC. Frågan utreds för närvarande huruvida däck ska tas emot i SSAM:s regi då det är
producenternas ansvar.
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5.1.4

Läkemedel

Ansvaret för omhändertagande av gamla läkemedel faller på producenterna som via
försäljningsställen i kommunerna tar emot läkemedel och sörjer för behandling av avfallet.
Läkemedel som ändå felaktigt hamnar på ÅVC tas omhand av upphandlad entreprenör för
hantering av farligt avfall (Ragn-Sells).

5.2 Avfall som uppstår i kommunens verksamhet
5.2.1

Slam från reningsverk

Slam från kommunernas avloppsreningsverk används i dagsläget i stor utsträckning som
sluttäckning av deponier. I Växjö kommun är avloppsreningsverket Sundet certifierad enligt
Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Kommun

Transport

Behandling

Lessebo: Lessebo, Skruv, Kosta
och Bergdala ARV
(avloppsreningsverk)

Lessebo kommuns

Sluttäckning av deponin i
Lessebo kommuns regi.

Markaryds avloppsreningsverk

Värends miljö

Mellanlagring på Tingsryds ARV,
sluttäckning av deponi.

Tingsryd: Tingsryd, Urshult, Ryd,
Korrö, Linneryd och Yxnanäs
ARV

Värends miljö

Sluttäckning av Elsemåla deponi.

Växjö: Sundet, Berg, Bramstorp,
Braås, Dädesjö, Ingelstad,
Lammhult, Rottne, Tävelsås,
Vederslöv, Åby, Åryd ARV.

SSAM

Slam från samtliga reningsverk
transporteras till Sundet för
rötning. Slammet är Revaqcertifierat och används som
växtnäring på åkermark.

Älmhult, Hallaryd, Häradsbäck,
Virestad, Göteryd, Pjätteryd ARV

SUEZ

Äskya mellanlagring och
sluttäckning av deponi.

Tabell 11. Förteckning över transportör av slam från kommunens reningsverk samt behandlingsform.

5.3 Övrigt avfall från industrier och verksamheter
1.1.1

Bygg- och rivningsavfall

Vissa mindre avfallsströmmar med bygg- och rivningsavfall går via SSAM:s återvinningscentraler
men de stora volymerna sker via privata entreprenörer. I dagsläget finns ingen hantering av
återbruk av bygg- och anläggningsavfall. Diskussioner pågår i Lessebo och Älmhult om att samla in
material på återvinningscentraler via kommunernas återbruksverksamheter. Bygg- och
rivningsindustrin har stora möjligheter att minska mängden avfall. För att mängden material som
sorteras ut för återanvändning vid rivning för att sedan byggas in i nya konstruktioner krävs att en
rad frågor reds ut, exempelvis hantering i bygglovsskede, mellanlagring av byggmaterial, garantier
av materialet och så vidare.
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1.1.2

Restaurangavfall

Insamling av matavfall erbjuds alla restauranger i Växjö kommun och kommer att erbjudas
samtliga kommuner från och med 2020. I dagsläget samlas matavfall in från restauranger i Växjö
kommun, SSAM bedriver aktivt arbete för att fler ska ansluta sig till insamlingen. Det finns stor
potential att öka anslutningsgraden såväl i Växjö kommun som i övriga kommuner i takt med att
insamling av matavfall införs. Alla kommuner bedriver arbete med att minimera matsvinn; i vissa
kommuner är det kampanjbetonade insatser och i andra är det mer systematiskt. Det är en fråga
som det finns ett stort engagemang i och där det finns en stor potential att minska
avfallsmängderna.
Arbetet har påbörjats med att kategorisera abonnemang, så att det går att ta fram underlag över
hur många restauranger som finns och vilken typ av hämtning de har, detta har dock inte slutförts.
Här finns ett framtida utvecklingsområde för att bättre följa upp anslutningsgraden av
matavfallsinsamling hos verksamheter samt totala mängder.
1.1.3

Glasindustrin

Lessebo kommun ingår i det så kallade Glasriket (Lessebo, Uppvidinge, Nybro och Emmaboda).
Lessebo kommun har haft en stor mängd glasbruk och idag finns det fyra aktiva bruk. Det äldsta
bruket är Kosta som har haft produktion sedan 1742. Vid tillverkningen har såväl arsenik och
antimon använts som luttringsmedel, bly använts som stabilisator i kristallglas och andra metaller
(bland annat kadmium) som pigment. Som en följd av detta har glasbruksområdena förorenats och
vid flertalet glasbruk finns såväl förorenad jord som deponier med glasavfall. Avfall från
glasindustrin har historiskt hanterats på ett sätt som leder till stora miljökonsekvenser med bland
de mest omfattande föroreningarna i landet som följd. Sanering av glasdeponier är ett komplicerat
område. Förnärvarande är Lessebo kommun med i ett treårsprojekt som har fokus på att verifiera
och införa en ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier. Syftet med projektet är att
skala upp tekniken för att återvinna glas från glasdeponier och undersöka hur metoden kan
implementeras i de pågående saneringarna runt om i Glasriket.
1.1.4

Avfall från skogs- och träindustrin

Skogsnäringen är en central del av ekonomin i alla ägarkommuner. Biprodukter från
skogsindustrin, GROT (grenar och toppar), omhändertas och används för produktion av värme,
elektricitet och (i Växjö) fjärrkyla. I en långsiktig framtidsbild där ”allt” görs av skogen finns det en
risk för brist av dessa biprodukter men inom överskådlig framtid ser vi stadig skogstillväxt endast
80% av tillväxten avverkas och ett överskott även på GROTen.
Omhändertagande av skogens biprodukter och återförande av askan bland annat. från
Sandviksverket är ett sätt att verka för cirkulär ekonomi och säkerställande av ett naturligt
kretslopp för näringsämnen och kolcykeln. Skogen i Sverige har en årlig tillväxt på 16 miljoner M3.
En utmaning är att få skogsbrukarna att få ut resterna från skogen – ofta blir det stora restmassor
liggande utan varken nytta för biologisk mångfald eller energisystemet.
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6 Nedskräpning
Nedskräpning uppstår på olika platser där människor vistas till exempel längs vägrenar, i parker,
på gator, i anslutning till snabbmatskedjor och dagligvaruhandel, i anslutning till
återvinningsstationer, på torget i samband med torghandel, vid badplatser osv. Alla kommuner
arbetar med att ta upp skräp från offentliga platser men det är organiserat på olika sätt. Ingen
kommun arbetar idag aktivt med systematiskt förebyggande av nedskräpning eller skräpmätning.

Markaryds kommun
I Markaryds kommun är kommunen uppdelad i olika skötselområde där parkpersonal städar,
underhåller och tömmer papperskorgar 2 ggr/v och 3 ggr/v sommartid. Utöver parkavdelningens
arbete driver Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen ett kompletterande
renhållningsarbete inom stråk och områden med högre belastning av nedskräpning. Större
nedskräpningsärenden som rör t ex byggavfall, grovsopor och övergivna fordon handläggs av
Miljö-och bygg där samverkan sker med Tekniska förvaltningen utifrån inarbetade rutiner.
Kommunen har sedan några år tillbaka aktivt arbetat med övergivna fordon och ovårdade tomter
vilket har givit ett väldigt positivt resultat.

Lessebo kommun
I Lessebo centralort är problemet störst i kommunen. De områden som skiljer ut sig är
bostadsområdet Hackan med ca 150 lägenheter och stråket mellan Konsum och högstadieskolan
Bikupan. I Lessebo centralort städar 2 personer, 2 timmar varje arbetsdag. Detta blir tillsamman 4
timmar/arbetsdag.
I Hovmantorp är problemet störst vid bostadsområdena Baldersgatan och Bore. Hovmantorp
städas varje fredag utav 2 personer i 2 timmar. Sammanlagt städas 4 timmar/arbetsvecka.
I Kosta är problemet störst vid Kosta outlet. Under största delen av året städas Kosta varje fredag
utav 1 person i 2 timmar. Sammanlagt blir det 2 timmar/arbetsvecka. Under perioderna december,
juni, juli och augusti städas outletområdet extra (utöver ovanstående tid). Under dessa månader
städar 1 person 1 timme varje arbetsdag. Sammanlagt blir det 5 timmar/arbetsvecka.
Skruv städas utav 1 person i 1 timme/arbetsvecka.

Tingsryds kommun
I Tingsryds kommun bedrivs och leds arbetet från gatu- och parkenhet inom Tekniska avdelningen
på kommunledningsförvaltningen. Arbetet är inriktat på offentliga miljöer allmänplatsmark i
detaljplanerat område. I vissa fall även utanför detaljplanerat område. I Tingsryd tätort och i Ryd
städas runt torgen och töms papperskorgar/hundlatriner och städar runt torgen 3 ggr / vecka.
Punktinsatser görs vid behov. En gång i veckan sker besöks övriga tätorter i kommunen för
insatser. Uppskattad tidsåtgång ca 1300 timmar. Badplatser/idrottsplatser sköts av olika
föreningar

Växjö kommun
Tekniska förvaltningen ansvarar för arbetet med att plocka skräp på allmän plats. Parker,
badplatser och gångstråk är de mest nedskräpade. Skräp plockas i samband med skötsel av gator
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och parker efter bedömt behov och varierar under veckan och över året. I centrala Växjö har nya
avfallsbehållare med möjlighet att källsortera i parkerna testats det senaste året.

Älmhults kommun
I Älmhults kommun är det SSAM som tömmer papperskorgar på uppdrag av tekniska
förvaltningen. Parkavdelningen utför skräpplockning ca 12 tim per vecka á 360kr ger ca 260 tusen
per år. Det är mest fimpar på Norra esplanaden, Älmhults genomgående gata. På Stortorget är det
mycket skräp kopplat till mat som till exempel pizzakartonger och detta främst i närheten av våra
takförsedda hammockar, samt fimpar.
Kommunens stadsvärdar plockar mest på Esplanaden Maxi Torget och på vår/sommar på
Bökhults badplats. Det finns också ett samarbete med särgymnasiet där en person plockar efter
förmåga.

32
305

Bilaga 3; På väg mot ett Småland utan avfall
Samrådsförslag gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner

Bilaga 3
Anläggningar som är av betydelse för att förebygga och hantera
avfall
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen bedömer vara nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall
som uppstår i kommunen. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste avfallsanläggningarna i Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och
Älmhults kommuner.

Anläggningar i SSAM:s regi 2019

Anläggning
Braås ÅVC

Kommun
Växjö

Furuby ÅVC

Växjö

Avfallsslag
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
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Tillsynsmyndighet
Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Häringetorp avfallsanläggning
och ÅVC

Växjö

Ingelstad ÅVC

Växjö

Lammhult ÅVC

Växjö

Norremark ÅVC

Växjö

Rottne ÅVC

Växjö

Åby ÅVC

Växjö

Älmhult Äskya
avfallsanläggning och ÅVC

Älmhult

Avfallsanläggning med
ÅVC-del och deponi,
mottagning av avfall för
mellanlagring,
deponering och
behandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Avfallsanläggning med
ÅVC-del och deponi,
mottagning av avfall för
mellanlagring,
deponering och
behandling.
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Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Växjö kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Liatorp ÅVC

Älmhult

Elsemåla ÅVC

Tingsryd

Ryd ÅVC

Tingsryd

Rävemåla ÅVC

Tingsryd

Väckelsång ÅVC

Tingsryd

Trädgårdskompostupplag
Björkeberg 1.1

Tingsryd

Trädgårdskompostupplag Ryd
1:3

Tingsryd

Trädgårdskompostupplag Urshult Tingsryd
1.52

Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.

Älmhults kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling
Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling
Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden
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Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden
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Trädgårdskompostupplag
Linneryd 5.40

Tingsryd

Trädgårdskompostupplag Örmo
3.1

Tingsryd

Trädgårdskompostupplag
Rävemåla 1.54

Tingsryd

Lessebo ÅVC

Lessebo

Alandsköp

Markaryd

Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling
Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling
Mottagning av
trädgårdsavfall för
transport till
slutbehandling

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.
Återvinningscentral,
mottagning av avfall för
transport till
slutbehandling.

Lessebo kommun, myndighetsnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Tingsryds kommun, miljö- och byggnämnden

Markaryds kommun, miljö- och byggnämnden

Övriga anläggningar av betydelse i Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö Älmhults kommuner 2019
Namn
Telestads deponeringsanläggning

Kommun
Växjö

Stena Recycling AB

Växjö

Suez Recycling AB

Växjö

Avfallsslag
Deponi för jord- och
schaktmassor
Lagring, sortering av skrot,
brännbart, papper, plast och
farligt avfall
Lagring och omlastning av
skrot, byggavfall
industriavfall. papper, plast
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Tillsynsmyndighet
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
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samt mindre mängder
farligt avfall.
Suez Recycling AB
Sweden Recycling

Älmhult
Växjö

Älmhults kommun
Växjö kommun

TINGSRYDS LASTBILSCENTRAL EK.
FÖRENING

Tingsryd

Lagring av kvicksilverhaltigt
avfall, blyhaltigt avfall, avfall
från tandläkarmottagningar
Avfallshantering,

NCC Sverige AB

Tingsryd

Vilande

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun

LILJEGRENS ENTREPRENAD AB

Tingsryd

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun

Timsfors Bil och traktortjänst
Lechner Svenska Holdning AB
Södra Sunnerbo Renhållning AB
SUEZ Recycling AB

Markaryd
Markaryd
Markaryd
Älmhult

Asfaltkross, rivningsavfall,
farligt avfall
Transport av avfall

Tekniska kontoret,
asfaltåtervinning

Älmhult

Veolia Recycling Solutions Sweden
AB

Lessebo

Sveriges och Norges uttjänta Myndighetsnämnden
ljuskällor.

Lessebo Åkericentral AB, kommun

Lessebo

Transport av avfall

Myndighetsnämnden

Hovmantorps Bildemontering AB

Lessebo

Bildemontering

Myndighetsnämnden

Vigo Edbergs Transport AB,
kommun

Lessebo

Transport av avfall

Myndighetsnämnden

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Markaryds kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Markaryds kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Markaryds kommun
Miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun
Miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun
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Smålands maskin & industriservice
AB

Lessebo

Myndighetsnämnden

Växjö
Förutom ovan listade tillståndspliktiga avfallsanläggningar finns det i kommunen följande anmälningspliktiga avfallsbehandlare; fyra
auktoriserade bildemonteringar, två (ev. tre) verksamheter som förbereder elektronikavfall för återanvändning, nio verksamheter som hanterar
schaktmassor, två skrothanterare och en verksamhet som tar emot brännbart verksamhetsavfall för sortering och trä för flisning.

Övriga anläggningar av betydelse i regionen 2019
Namn
Ljungby Energi

Kommun
Ljungby

Eksjö Energi

Eksjö

Nybro Energi

Nybro

Swerec i Sverige AB

Värnamo

Van Werven
Ragn-Sells
Stena Recycling
Halmstads energi och miljö

Borås
Halmstad
Halmstad
Halmstad

Avfallsslag
Förbränning av rest- och
grovavfall
Förbränning av rest- och
grovavfall
Förbränning av rest- och
grovavfall
Återvinning av plast
Återvinning av plast
Behandling av farligt avfall
Behandling av elavfall
Förbränning av rest- och
grovavfall
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Bilaga 4

Nedlagda deponier
Nedlagda deponier inom Markaryds kommun
Deponins
namn

Smurfit
Kappa

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsutövare

Riskklass
enligt MIFO

Alandsköp
1:54

Alansköp
deponeringsanläggning

Ej påbörjad

Brunnen 2
och Brunnen
3
Bråthult 3:1

Okänd

ej påbörjad

Munsjös tipp

ej påbörjad

Kvarnagård
1:1
Ljungen1,
Ljungen 2,
Ljungen 3
och Ljungen
6
Markaryd 9:1

Okänd

Ej påbörjad

Okänd

ej påbörjad

Okänd

Ej påbörjad

Markaryd
7:80

Okänd

Avslutad

Traryd 3:316

Okänd

Avslutad
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Riskklass
enligt
annan
metod

Vidtagna och
planerade åtgärder
där kommunen varit
verksamhetsutövare
Håller på att
sluttäckas

Ej miljömässigt
motiverat eller
ekonomiskt rimligt
att genomföra
ytterligare åtgärder.
Behövs ej någon
löpande kontroll
enligt Lst.
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Nedlagda deponier inom Lessebo kommun
Deponins
namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsutövare

Riskklass
enligt MIFO

Lessebo
brukstipp

Lessebo 9:1

Lessebo
kommun

3

Lessebo gamla
hushållstipp

Lessebo 9:1

Lessebo
kommun

4

Hovmantorps
hushållstipp

Kårlanda 1:13

Lessebo
kommun

3

Kosta
hushållstipp

Rislycke 1:7

Lessebo
kommun

3

Hushållstippen
i Skruv

LjudersHästebäck
1:23

Lessebo
kommun

4

Riskklass
enligt annan
metod

Vidtagna och
planerade åtgärder
där kommunen varit
verksamhetsutövare
Inventering enligt
MIFO 1.Håller på att
sluttäckas.
Inventering enligt
MIFO 1. Håller på
att sluttäckas.
Inventering enligt
MIFO 1. Ingen
åtgärd är planerad.
Inventering enligt
MIFO 1. Ingen
åtgärd är planerad.
Inventering enligt
MIFO 1. Ingen
åtgärd är planerad.

Nedlagda deponier inom Tingsryds kommun
Deponins
namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsutövare

Riskklass
enligt MIFO

Riskklass
enligt annan
metod

Bjällernäs

?

4

Björkeberg

?

Dunsmåla

?

Hammarsnäs

?

Hensmåla

?

Hjortalid
Korrö

?
?

Ind/Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Industri
Privat

Linneryd

?

4

Möckleryd

?

Ryd 1

?

Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun

Ryd 2

?

4

Rävemåla

?

Skärsjöhult

?

Slattesmåla

?

Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun

Vidtagna och
planerade åtgärder
där kommunen varit
verksamhetsutövare
Städning

4
4
4

Städning,
Vattenprov
Städning

4
4
2b

Vattenprov
Fortsatt kontroll vid
vattentäkt

4
4

4
4
4
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Städning,
kompletterande
täckning
Städning
Städning,
provtagning
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Smöramåla

?

Tingsmåla

?

Tingsryd 1

?

Tingsryd 2

?

Väckelsång 3

?

Älmeboda

?

Konga 1

?

Konga 2

?

Konga 3
Ryd 3
Elserås 1:7

?
?
?

Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun/Privat

4

Städning

Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Tingsryds
kommun
Industri
Industri
Tingsryds
kommun

4

Kontroll av
pågående
verksamhet,
vattenprov i dike
Städning

4

Städning

4
2b

4
4
4
4
4
3 (måttlig
risk)

Städning,
provtagning

Riskklass enl. MIFO
2012-05

Nedlagda deponier inom Växjö kommun
Deponins namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsutövare

Riskklass
enligt MIFO

Bergsnäs
Bramstorp
Bäckalund
Böksholm
FalkvägenSkogsvägen
Fläkten
Fridhem
Furuby nya

Bergkvara 6:1
Tegnaby 18:5
Furuby 5:3
Sulfiten 1:1
Rottne

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

2
3
4
2
4

Fläkten nr.6
Åryd 2:1
Furuby

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

4
4
2

Fäbromaden
Gullhögarna

Åryd 1:19
Rödje 1:1

Växjö kommun
Växjö kommun

2
2

Hammarnäs a/
Klavreström
Hammarnäs b/
Klavreström
Helenetorp
Hollstorp
Holmsryd

Heda 1:16 & 1:4

Växjö kommun

2

Nottebäck

Växjö kommun

2

Helenetorp 1:9
Holmsryd 1:8

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

4
Oklassad
4

Häringetorp
Höjden

Häringetorp 1:2
Hemset 1:19

Växjö kommun
Växjö kommun

4
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Riskklass
enligt annan
metod

Vidtagna och
planerade åtgärder
där kommunen varit
verksamhetsutövare

Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.
Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.

Bedömd av MoH.
Eventuellt lägga ner
kontrollprogrammet
Aktiv + Sluttäckt
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Idrottsplatsen
Kanalen
Kråketorp
Ljungsåkra
Ljungsåsa
Märatorp
Mästreda

Rottne
Åby
Kråketorp 2:8
Vederslöv 7:58
Ljungsåsa 1:61
Odenslanda 4:7
Mästreda 2:8

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

4
4
4
4
2
4
2

Möre
Mörkaskog
N:a
industriområdet
Norremark

Holmsryd 1:8
Mörkaskog 1:74
Norregård 4:73

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

2
2
2

Växjö 9:32

Växjö kommun

1

Nyborg
Nykvarn
Nöbbele
Pettersborg

Västregård 3:98
Furuby 2:17
Nöbbele 2:10
Åby

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

4
4
3
2

Rensborg
Rävåsen

Persgård 7:2
Torsås 6:1

Växjö kommun
Växjö kommun

2
2

Växjö kommun

Oklassad

S:t
Sigfridsdeponin
Skirstippen

Skir 10:48

Växjö kommun

2

Skogslund
Skönarbo

Tävelsås 11:1
Marklanda 7:1

Växjö kommun
Växjö kommun

4
2

Smalspåret

Rottne södra
7:76

Växjö kommun

2

Strandbjörket
Söreskog
Torsås
Vartorpsvägen

Domprostviken
Söreskog 1:2
Torsås 6:1
Rottne Södra
23.4
Vedkärr 2:20
Västra
industriområdet
Rottne

Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun
Växjö kommun

4
4
2
2

Växjö kommun
Växjö kommun

3
2

Växjö kommun

4

Vedkärr
Västra mark
ÖrnvägenHökvägen
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Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.

Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.

Eventuellt lägga ner
kontrollprogrammet.
Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.
Bedömd av MoH.
Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.
Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.
Examensarbete med
en påbörjad MIFO är
gjord.
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Nedlagda deponier inom Älmhults kommun
Deponins namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsutövare

Riskklass
enligt MIFO

Riskklass
enligt
annan
metod

Vidtagna och
planerade åtgärder
där kommunen varit
verksamhetsutövare

Göterydstippen
Staverydstippen
(Deponi Delary)

Göteryd 1:1
Staveryd 1:1

E
E

4
2

-

Deponi Ryfors

Göteryds-Ryd
1:1
Hallaryd 3:1
Juddhult 1:20

Älmhults kommun
Älmhults
kommun, alt.
Södra
skogsägarna
Älmhults kommun

E

3

-

Älmhults kommun
Göteryds sågverk

4
3

-

4

-

Deponi Hallaryd
Göteryds
sågverk
(deponi)
Deponi
Pjätteryd 1
Deponi
Pjätteryd 2
Deponi
Sånnaböke
Möckelns
sågverk
(deponi)

Pjätteryd 1:1

Älmhults kommun

E
2 (gäller hela
anläggningen
och inte
enbart
deponin)
E

Pjätteryd 1:1

Älmhults kommun

E

4

-

Sånnaböke
1:44
Sånnaböke
1:47

Älmhults kommun

E

4

-

E

4

-

Deponi
Värpeshult 1

StenbrohultsVärpeshult
2:4
StenbrohultsVärpeshult
2:4
Bråthult 1:14,
1:15

Möckelns sågverk
(försatt i konkurs
och
verksamheten har
upphört), i viss
mån även
Älmhults kommun
Älmhults kommun

E

4

-

Älmhults kommun

E

4

-

Bråthults sågverk

2 (gäller hela
anläggningen
och inte
enbart
deponin)
E

4

-

2

-

3

-

2
4

-

4

-

Deponi
Värpeshult 2
Bråthults
sågverk.
(deponi)
Deponi
Eneryda, Hörda
Eneryda
sågverk 1

Hörda 1:20

Älmhults kommun

Eneryda 8:3

Eneryda sågverk
(för närvarande
ATA Timber)

Deponi Virestad
Deponi
Petersborg
Deponi
Torbjörnahult

Virestad 1:1
Häradsmåla
1:1
Torbjörnahult
2:16
(Alternativt

Älmhults kommun
Älmhults kommun

2 (gäller hela
anläggningen
och inte
enbart
deponin)
E
E

Älmhults kommun

E
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Häradsbäcks
sågverk
Deponi vid
Snickeri
(tidigare CeHå).

Torbjörnahult
1:5
Häradsbäck
1:87
HärlundaLånghult 1:33

-

MKM

-

Tidigare CeHå
Industri AB,
numera sannolikt
Härlunda Snickeri
AB.
Älmhults LBC

E

3

Sanerat ner till
nivåer av MKM.
-

E

2

-

Älmhults bruk

3

3

Osäkert på vilken
omfattning som
fanns på platsen
eller finns kvar idag
med tanke på
placering och med
tanke på ny
byggnation.
Planerad
framställning av
huvudstudie under
2020. Initieras av
Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Pågående
markanvändning i
form av användning
av avfall för
anläggningsändamål
på platsen idag.
Syfte: anläggning av
skidbacke.

Deponi
Grävlingsrås
Älmhults bruks
deponi

Grävlingsrås
1:5
Tidigare
angivet
Blåsippan 4.
Idag
Blåsippan 1

Gotthards
deponi

Gotthard 7

Gotthard Nilsson
(ev. Stena
Aluminium i
dagsläget)

1

3

Deponi
Gränsholmen

Ormakulla 2:1
(tidigare Stg
826)

Älmhults kommun

E

2
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Bilaga 5

Uppföljning av äldre avfallsplaner

2019
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Inledning
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall ska avfallsplanen innehålla en uppföljning av mål och åtgärder i tidigare
avfallsplaner. Nedanstående sammanställning följer upp kommunernas tidigare
avfallsplaners mål och åtgärder. Uppföljningen skiljer sig åt från kommun till kommun då
respektive kommun tidigare har haft separata avfallsplaner.
Glad gubbe: målet har uppnåtts.
Likgiltig gubbe: vissa åtgärder genomförda men målet är inte uppnått.
Ledsen gubbe: åtgärder inte genomförda och målet inte uppnått.
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Lessebo kommun
Inriktningsmål 1:
Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska
Ett konkret exempel på hur kommunen kan minska avfallsmängderna är att öka kunskapen
om på vilket sätt hushållen kan kompostera sitt trädgårdsavfall. Om detta avfall i större
utsträckning komposteras hemma i trädgårdarna skulle transporterna kunna begränsas,
både för hushållen och för kommunerna. Redskap för att öka hemkomposteringen är
exempelvis information i form av informationsmaterial i brevlådan eller information på
kommunens hemsida.
Ett annat sätt att minska avfallsmängden är att införa viktbaserad taxa. Hur stor effekt den
viktbaserade taxan har på avfallsflödet är ännu inte utrett. En av de viktigaste uppgifterna
inom avfallshanteringen är att åstadkomma ett miljösäkert omhändertagande av farligt avfall
samt upplysa om miljörisker av felaktig hantering av det farliga avfallet. Även där bör
hushållen kunna informeras via informationsmaterial i brevlådan eller via kommunens
hemsida.

Delmål 2: Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att
återanvändningen ökar.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att
återanvändningen ökar.

Åtgärd pågår

Kommentar
Under året har Miljö- och hälsa samarbetat med stadsbyggnadskontoret
genom att tillsyna hanteringen av avfall vid större rivningar. De har gjort
tillsynsbesök och deltagit vid tekniska samråd. Vid tillsyn har det
upplevts att hanteringen av rivningsavfall varit bra och att
medvetenheten om hur det ska hanteras på ett miljömässigt bra sätt har
varit god.

Delmål 1.1
Avfallsmängden till avfallsförbränning ska minska.
Mätning/Indikator
Hushållsavfall som har skickats till förbränning har minskat med 441 ton mellan åren 2014
- 2018.
Nedan följer mängderna för respektive år.
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2014: 2 531 ton
2015: 2 568 ton
2016: 2 368 ton
2017: 2 262 ton
2018: 2 090 ton
Kommentar
Vi har tolkat att det endast är hushållsavfall som avses i delmålet.

Delmål 1.2
Hushållen ska känna till vad farligt avfall är och varför det är farligt.
Mätning/Indikator
Ingen riktad aktivitet har gjorts.
Kommentar

Delmål 1.3
Hushållen ska känna till hur man på bästa sätt tar hand om sin kompost.
Mätning/Indikator
Ingen riktad aktivitet har gjorts.
Kommentar

Inriktningsmål 2:
De resurser som finns i avfallet ska tas tillvara
Genom återanvändning och återvinning kan olika jungfruliga resurser sparas. En effektiv
återvinning av material och energi ur avfall minskar också avfallshanteringens
miljöpåverkan. Att använda återvunnen råvara i produktionen innebär också i de flesta fall
att mindre energi krävs än vad som är fallet vid användning av jungfrulig råvara.
Avfall som behandlas med rötning/biogasproduktion kan i praktiken ersätta fossila bränslen
då biogas ur lättnedbrytbart avfall omvandlas till fordonsbränslen. Dessutom utgör
rötresterna ett utmärkt gödningsmedel som kan användas på åkermark. I dagsläget finns ett
stort intresse för användning av slam från certifierade reningsverk och ett förtroende finns
för slam som växtnäringskälla och som jordförbättringsmedel. Slammets jordförbättrande
egenskaper värderas allt mer och många lantbrukare lyfter fram nyttan av slam på
struktursvaga jordar. Detta framgår i en studie från Jordbruksverket och i långliggande
försök i Skåne som visar att slammets bördighetsvärde har samma värde som
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växtnäringsvärdet. Normal slammanvändning innebär ingen risk för mark och gröda vad
gäller tillförsel av oönskade ämnen eller negativt upptag i grödan. I dagsläget förs allt slam
till tillverkning av växtetableringsskikt för sluttäckning av Lessebo avfallsupplag. När denna
process är klar bör slammet tillföras odlingsbar åkermark.
För sluttäckning av kommunens deponi krävs stora mängder av lämpliga täckmassor. För att
hushålla med naturresurser - och även av kostnadsskäl - bör restprodukter utnyttjas i så stor
utsträckning som möjligt. Att säkerställa tillgången på sådant material blir därför en viktig
uppgift under de närmaste årtiondena.

Delmål 2.1
Kommunen kommer före år 2017 att sortera ut sitt bioavfall för behandling i
någon av närregionens biogasanläggningar.
Mätning/Indikator
Befintligt insamlingssystem med endast osorterad fraktion kvarstår.
Kommentar
Byte av system för insamling av hushållsavfall är beslutat. På hösten 2019, kommer
fyrfackssystemet att införas för villahushåll i Lessebo kommun.

Delmål 2.2
När sluttäckning av Lessebo avfallsupplag är slutförd bör allt slam spridas på
åkermark, under förutsättning att slammet inte innehåller oacceptabelt höga
halter av miljöstörande ämnen.

Målet kan
inte
utvärderas.

Mätning/Indikator
Kommentar
Sluttäckningen beräknas vara slutförd 2022.

Inriktningsmål 3:
Avfall ska hanteras på ett säkert sätt med avseende på hälsa och miljö
Nedlagda avfallsupplag (d.v.s. avfallsupplag som är nedlagda före 16 juli 2001) utgör främst
risk för förorening av grund- och ytvatten. Miljöskyddet vid och lokaliseringen av dessa äldre
deponier är generellt sämre än vid de deponier som är i drift idag. Alla nedlagda deponier
behöver därför identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk
för människors hälsa och för miljön åtgärdas.
Inventering och riskklassning ger en överblick av problemets omfattning liksom ett underlag
för prioritering av åtgärder. Vid exploatering av nya områden behövs kunskap om var
nedlagda deponier finns och vilka risker de utgör, varför vägledningen även syftar till att
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utgöra ett stöd för samhällsplaneringen. Resultatet från inventeringen av nedlagda deponier
är även användbart vid bedömningen av status för sjöar, vattendrag och grundvattenuttag i
arbetet med vattenförvaltningen.
Även Lessebo avfallsupplag (som är nedlagt, men som omfattas av deponiförordningen)
utgör en potentiell risk för förorening av grund- och ytvatten och även en källa till utsläpp av
växthusgaser i form av metan. Tanken är att den mark som använts för deponin ska kunna
återställas i så naturligt skick som möjligt. Då detta avfallsupplag omfattas av
deponiförordningen finns utförliga planer för hur sluttäckning och efterbehandling ska ske. I
länsstyrelsens beslut 2006-01-30 beskrivs hur undersöknings- och utredningsarbetet och
kontrollprogram bör göras innan slutlig utformning av sluttäckning bestäms. I
sluttäckningsplanen framgår hur konstruktion av sluttäckning, lakvattenuppsamling,
dränering etc. ska tillgå.

Delmål 3.1
De före år 2001 nedlagda avfallsupplagen åtgärdas på ett sådant sätt att
ytterligare åtgärder eller kontroller inte bedöms nödvändiga för att skydda
hälsa och miljö.
Mätning/Indikator
Inventering enligt MIFO fas 1 har gjorts på följande nedlagda avfallsupplag:
Lessebo brukstipp
Lessebo gamla hushållstipp
Hovmantorps hushållstipp
Kosta hushållstipp
Skruv hushållstipp
Kommentar
Inventeringen gjordes 2014 av RP Teknik AB. Däremot har inga åtgärder vidtagits efter
utförd inventering.

Delmål 3.2
Sluttäckning av Lessebo deponi är genomförd och godkänd av Länsstyrelsen år
2022.
Mätning/Indikator
Kommentar
Sluttäckningen beräknas vara slutförd 2022.
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Inriktningsmål 4:
Avfallshanteringen ska svara upp emot samhällets och kundernas krav på ekonomi,
service och kvalitet
Lessebo kommun har ambitionen att genom kommunens återvinningscentral erbjuda
invånare och företag avfallshanteringssystem med en hög servicegrad, och samtidigt
prioritera miljöhänsyn och resurshushållning. Det är också viktigt att verksamheten bedrivs
effektivt ur kostnadssynpunkt.
Återvinningscentralernas popularitet avspeglas av besöksstatistiken.

Delmål 4.1
Kommunen ska skapa förutsättningar för en regelbunden uppföljning av ÅVC:s
besökare, beträffande antal besökare, åsikter mm.
Mätning/Indikator
Kommentar
Inga förutsättningar har skapats för att kunna nå delmålet.

Delmål 4.2
Ökat antal besökare på kommunens ÅVC.

Målet
kan inte
utvärderas

Mätning/Indikator
Kommentar
Ingen mätning av antalet besökare har genomförts, därmed kan ej delmålet utvärderas.

Delmål 4.3
ÅVC ska hålla en god servicenivå där det ska vara lätt att sortera rätt.
Mätning/Indikator
Kommentar
Vid ombyggnationen av Lessebo ÅVC 2009, gjorde anpassningar för att lättare kunna
sortera rätt. ÅVC:n har succesivt förbättrats under åren. I dagsläget finns också möjlighet
för att lämna sina hela saker till återbruk. 2018 utökades öppettiderna.
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Markaryds kommun
Målområde 1: Minska den totala mängden avfall
För att minska den totala mängden avfall som produceras krävs i första hand
information som syftar till ökat medvetande och motivation, samt en positiv attityd till
miljö- och avfallsfrågor bland medborgarna.
Delmål 1: Miljöinformation till
invånare
Åtgärd/Mätning/indikator
Miljöinformation till invånare.
Kommentar
Målet följs upp via kommunens
målstyrningsprogram, Stratsys.

Åtgärd genomförd

Delmål 2: Informationsarbete på
hemsida och i skolor/förskolor
Åtgärd/Mätning/indikator
Informationsarbete på hemsida och i
skolor/förskolor

Åtgärd genomförd

Kommentar
Vi informerar löpande på hemsida och
sociala medier.
Delmål 3: Städkampanj
Åtgärd/Mätning/indikator
Städkampanj
Kommentar
Skräpplockarvecka i samarbete med
Håll Sverige rent genomförs årligen.

Åtgärd genomförd
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Målområde 2: Ökad andel återvinning

Målsättningen med avfallshanteringen är att minska det totala avfallet och öka
återvinningen.

Delmål 1
Samarbete med FTI.
Åtgärd/Mätning/indikator
Samarbete med FTI.

Åtgärd genomförd.

Kommentar
Samverkan sker löpande med FTI.

Delmål 2
Informera kring återvinning av byggnadsmaterial vid rivningsansökan.
Åtgärd/Mätning/indikator
Informera kring återvinning av byggnadsavfall vid rivningsansökan.

Åtgärd genomförd.

Kommentar
Information ges vid rivningslov.

Målområde 3: Matavfallet ska användas som resurs

När det gäller matavfall finns ett nationellt mål att återvinna 35 % samt att
fosforföroreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark.

Delmål 1
Utsortering av matavfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Utsortering av matavfall.

Åtgärd delvis
genomförd.

Kommentar
Beslut finns för fastighetsnära insamling.
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Tingsryds kommun
Målområde 1 – Minimera / förebygga avfall
Hushåll och verksamheter bidrar till att minimera/förebygga avfallsmängderna genom
att konsumera medvetet och hushålla med resurser.
Delmål 1
Samtliga anställda på kommunala förvaltningar och bolag skall utbildas
avfallshantering samt att minimera och förebygga avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Utbildning av personal.

Åtgärden är inte
genomförd.

Kommentar

Delmål 2
År 2017 ska 75% av pedagogisk personal i skolor, förskolor och
skolbarnomsorg ha utbildats i avfallshantering samt i att minimera och
förebygga avfall. Kunskapen ska föras vidare till elever i
verksamheterna.
Åtgärd/Mätning/indikator
Utbildning av pedagogisk personal.

Åtgärden är inte
genomförd.

Kommentar

Delmål 3
Mängden hushållsavfall skall år 2020 inte överstiga 400 kg per
invånare, dvs 90 % av 2012 års nivå.
Åtgärd/Mätning/indikator
Mängd avfall per invånare.

Resultatet är inte
uppnått.

Kommentar
Fortsatt arbete kommer att ske inom SSAM:s verksamhet där detta
kommer att följas upp.
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Målområde 2: Öka återanvändning/återbruk av befintliga resurser
För att spara värdefulla resurser borde allt mer avfall återanvändas. Återanvändningen ska
stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med organisationer. System för att
återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga.

Delmål 1
Senast år 2015 skall det på Elsemåla återvinningscentral finnas
möjlighet att lämna fungerande saker i en enklare typ av
återbruksstation, t ex i en container. Om möjligt skall det finnas en
bemannad återbruksstation på Elsemåla återvinningscentral.
Åtgärd/Mätning/indikator
Möjligt att lämna fungerande saker på återbruksstation.

Idag finns det två ej
bemannade,
återbruksstationer
som drivs i
samverkan med två
olika ideella
organisationer.

Kommentar

Delmål 2
Att till år År 2017 utreda bästa möjliga alternativ för framtida avsättning av
avloppsslammet ur ekonomisk, teknisk och miljömässigt perspektiv.
Åtgärd/Mätning/indikator
Utreda bästa möjliga alternativ för avsättning av avloppsslam.

Åtgärden är
påbörjad, men ej
genomförd.

Kommentar
VA-enheten arbetar med detta, men det är inte klart.

Delmål 3
År 2017 skall hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt
samt förbättringsåtgärder vara föreslagna.
Åtgärd/Mätning/indikator
Förbättringsåtgärder föreslagna för hantering av schaktmassor och
liknande.
Kommentar
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Delmål 4
År 2017 skall andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens
grovsopor (brännbar rest) ha minskat med minst 5%, jämfört med 2012
års nivå.
Åtgärd/Mätning/indikator
Andelen återanvändbara/återbrukbara delar av hushållens grovsopor
(brännbar rest) ha minskat med minst 5 %.

Resultatet är ej
analyserat.

Kommentar
Detta är ännu ej analyserat.

Målområde 3: Förbättra och öka återvinningen av material

Miljöbelastningen blir mindre om avfallet sorteras rätt. Vi är idag ganska bra på att
återvinna, men allt från kunskapsnivåer och tillgänglighet till återvinningsmöjligheter m.m.
behöver utvecklas och förbättras.

Delmål 1
Under år 2016 skall möjlighet till sortering av matavfall i kommunens
tätorter finnas.
Åtgärd/Mätning/indikator
Sortering av matavfall

Åtgärden är
inte
genomförd.

Kommentar
Detta är inte gjort, men det kommer att genomföras under år 2019 inom
SSAM:s regi.

Delmål 2
Under år År 2016 skall möjligheten till insamling av förpackningar förbättras för
medborgarna och finnas i kommunal regi. Antalet insamlingsplatser skall
öka till år 2016.
Åtgärd/Mätning/indikator
Insamling av förpackningar

Åtgärden är
inte
genomförd.

Kommentar
Under år 2019 kommer 4-fackssystem att införas inom hela kommunen
inom SSAM:s regi.
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Delmål 3
Under år 2016 skall kommunala förvaltningar och bolag ha sortering i
alla förpackningsfraktioner och farligt avfall. Det skall finnas ett
kommungemensamt system för hämtning av sorterat avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunala förvaltningar och bolag skall ha sortering i alla
förpackningsfraktioner och farligt avfall. Kommungemensamt system
för hämtning av sorterat avfall.

Åtgärden är inte
genomförd.

Kommentar

Delmål 4
Under år 2016 skall avfall från offentliga platser sorteras i tre fraktioner
– glas, metall och brännbart.
Åtgärd/Mätning/indikator
Sortering av avfall från offentliga platser i tre fraktioner.

Åtgärden är inte
genomförd.

Kommentar

Delmål 5
Under år 2016 skall det finnas ett fungerande system för
omhändertagande av trädgårds- och parkavfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Fungerande system för omhändertagande av trädgårds- och
parkavfall.

Åtgärden är
genomförd.

Kommentar
Det är möjligt att lämna trädgårds- och parkavfall på
återvinningscentralen och det kommer att bli möjligt med en särskild
tunna för hushållens trädgårdsavfall från hösten 2019.

Målområde 4: Säkerställa hanteringen av farligt avfall

Hushåll och verksamheter skall hantera sitt farliga avfall på rätt sätt. Farligt avfall ska inte
finnas blandat med annat avfall.
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Delmål 1
Under år 2016 skall minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad som är
farligt avfall och var det skall lämnas.
Åtgärd/Mätning/indikator
Hushållen ska ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det skall
lämnas.

Resultatet har
inte följts upp.

Kommentar
Det är framtaget ett informationsmaterial, avfallsguiden. Men utfallet,
när det gäller hushållens kunskap, har inte följts upp.

Delmål 2
Under år 2018 skall minst 50% av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga
verksamheter, som klassas som miljöfarlig verksamhet, ha haft tillsyn på
sin hantering av farligt avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Minst 50% av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, som
klassas som miljöfarlig verksamhet, skall ha haft tillsyn på sin hantering
av farligt avfall.

Målet ännu
inte nått.

Kommentar
Arbete pågår, men målet är inte uppnått.

Delmål 3
År 2020 skall högst 0,1 % av kärlavfallet vara farligt avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Högst 0,1% av kärlavfallet vara farligt avfall.

Målet är ännu
inte nått.

Kommentar
I maj 2019 är inte detta mål nått, men det finns en option för insamling
av farligt avfall vid införandet av fyrfackssystemet. Detta är ett
problemområde som vi får arbeta vidare med inom SSAM.
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Växjö kommun
Målområde 1: Hög anslutningsgrad för matavfallsinsamling
I Växjö kommun ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall
senast år 2020.
Utfall anslutningsgrad 2018 var ca 89 %

Delmål 1
Ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen.
Åtgärd/Mätning/indikator
Ansluta fler kunder till matavfallsinsamlingen.

Åtgärd
genomförd.

Kommentar
Matavfallsprojektet är färdigt och en slutrapport är framställd.
Matavfallsprojektet har övergått helt till driften.

Delmål 2
Upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid.
Åtgärd/Mätning/indikator
Upprätthålla den höga anslutningsgraden över tid.
Kommentar
Under 2018 genomfördes en attitydundersökning och en plockanalys.
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Målområde 2: Minska mängden hushållsavfall som går till förbränning

Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg/invånare och år senast år
2020.
Utfallet 2018 var 178 kg/invånare, målet är alltså uppnått.

Delmål 1
Öka sorteringen i flerbostadshus.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen i flerbostadshus.

Åtgärd pågår.

Kommentar
Renhållningsavdelningen håller en tät kontakt med både fastighetsägare
och fastighetsbolag.

Delmål 2
Öka viljan att sortera avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka viljan att sortera avfall.

Åtgärd pågår.

Kommentar
Under 2018 pågick upphandlingen av FNI-insamlingen i samband med
ny entreprenad.

Delmål 3
Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska källsortera.
Åtgärd/Mätning/indikator
Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska källsortera.
Kommentar
Genomförs som en del av det löpande arbetet efter miljödiplomeringens
avslut. Finns en förbättringspotential troligtvis inom hela kommunen.
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Delmål 4
Öka sorteringen på offentliga platser och under evenemang på stan.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen på offentliga platser och under evenemang på stan.

Åtgärd pågår.

Kommentar
Källsorteringsstationerna blev försenade vid fabriken och kunde inte
testas under 2018. I januari 2019 var det nio sorteringsstationer igång.
Det fungerar dåligt med sorteringen, personal får eftersortera.

Delmål 5
Förbättra hanteringen av fett och oljor från hushåll som går till
förbränning.
Åtgärd/Mätning/indikator
Förbättra hanteringen av fett och oljor från hushåll som går till
förbränning.

Ingen åtgärd
gjord.

Kommentar
Ingen aktivitet genomförd under året. VA är intresserade att driva ett
sådant projekt tillsammans med SSAM. SSAM:s miljöingenjör tar en
diskussion med VA:s miljöingenjör angående ett sådant projekt. Kanske
skulle vi kunna samla in på samtliga ÅVC:er?

Delmål 6
Öka verksamheternas sortering av avfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka verksamheternas sortering av avfall.

Åtgärd pågår.

Kommentar
Miljö och hälsa har under slutet av 2017 och början på 2018 genomfört
ett projekt där de har tittat på avfallshantering på verksamheter som
normalt inte tillsynas. Det kan tex vara butiker/varuhus och större
fastigheter, totalt 50 verksamheter har besökts. Vilket bör ha lett till en
bättre sortering och hantering av avfall.
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Målområde 3: Minska mängden brännbart grovavfall som går till förbränning
Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85
kg/invånare och år senast år 2020.
Utfallet 2018 var 87 kg/invånare, målet är nära.

Delmål 1
Öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller återanvänds.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka mängden grovavfall som materialåtervinns eller återanvänds.

Åtgärd pågår

Kommentar
Den nya ÅVC:n på Norremark har byggts under året och kommer att tas i
drift i januari 2019.
Insamling av textilier har gjorts på samtliga ÅVC:er i Växjö och har
fungerat bra, men har låga insamlade mängder. Ett mindre återbruk har
funnits på Norremark under 2018. Ca 90 ton samlades in 2018.

Delmål 2
Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att
återanvändningen ökar.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka sorteringen av bygg- och rivningsavfall och verka för att
återanvändningen ökar.

Åtgärd pågår

Kommentar
Under året har Miljö- och hälsa samarbetat med stadsbyggnadskontoret
genom att tillsyna hanteringen av avfall vid större rivningar. De har gjort
tillsynsbesök och deltagit vid tekniska samråd. Vid tillsyn har det
upplevts att hanteringen av rivningsavfall varit bra och att
medvetenheten om hur det ska hanteras på ett miljömässigt bra sätt har
varit god.

Målområde 4: Krav på sortering vid bygg- och rivningsupphandlingar

I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på
att avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå
plus en avfallsfraktion till.
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Delmål 1
Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven genom
samarbete mellan bolag, upphandlingsenheten och de förvaltningar som
upphandlar byggande och rivning.
Åtgärd/Mätning/indikator
Ta fram rutiner för genomförande och uppföljning av kraven genom
samarbete mellan bolag, upphandlingsenheten och de förvaltningar som
upphandlar byggande och rivning.

Åtgärd pågår

Kommentar
Fortlöpande arbete. Relevanta upphandlingar ska följa rutinen, men följs
troligtvis inte.

Målområde 5: Förebyggande av avfall

Förebygga att avfall uppstår och minska farligheten i avfallet.

Delmål 1
Minska matsvinnet
Åtgärd/Mätning/indikator
Minska matsvinnet

Åtgärd pågår

Kommentar
Matsvinnet mäts vår och höst under två veckor för samtliga 109 kök.
Tallrik-, tillverkning- och serveringssvinn.
Tallrikssvinnet mäts varje dag.

Delmål 2
Öka återanvändning inom kommunkoncernens egna verksamheter.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka återanvändning inom kommunkoncernens egna verksamheter.
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Kommentar
Möbelcirkeln är numera en permanent verksamhet under Arbete och
välfärd, arbete och lärande, arbetsmarknad vuxna.

Delmål 3
Mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras fel minskar genom ökad
tillgänglighet och kunskap.
Åtgärd/Mätning/indikator
Mängden farligt avfall och el-avfall som sorteras fel minskar genom ökad
tillgänglighet och kunskap.

Åtgärd pågår

Kommentar
Återvinningskorten har setts över för att kunna få företagen att betala för
det faktiska avfallet som de lämnar.
Fortsatt arbete med kommunikation och information. Kommunikationen
runt detta borde öka för att förbättra arbetet med FA. Skulle kunna
samordnas med FNI kampanjen.

Delmål 4
Kommunens fysiska planering bidrar till att minska framtida avfallsmängder.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunens fysiska planering bidrar till att minska framtida
avfallsmängder.

Åtgärd ej
påbörjad

Kommentar
Under 2018 har inget svar inkommit. Förslag från stadsbyggnadskontoret
att frågan borde ligga hos renhållningen/SSAM samt mark- och
exploatering

Delmål 5
Öka återanvändningen och återvinningen av massor i kommunkoncernen.
Åtgärd/Mätning/indikator
Öka återanvändningen och återvinningen av massor i
kommunkoncernen.
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Kommentar
Kompostmassor har börjat användas i mindre skala i kommunens egen
verksamhet. Under 2019 kommer ett nytt projekt att startas upp för att
effektivisera komposteringen av trädgårdsavfall och göra massorna så
gott som ogräsfria för att öka efterfrågan.

Delmål 6: Minska risken att historisk avfallshantering påverkar miljön negativt
Åtgärd/Mätning/indikator
Minska risken att historisk avfallshantering påverkar miljön negativt
Kommentar
Inga aktiviteter genomförda. För att hinna med vidare arbete med MIFOinventering kommer ett projektförslag med budgetoffert att tas fram
under 2019.
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Älmhults kommun
Målområde: Avfallsmängder

Avfallsmängderna ska minska i Älmhult, bland annat genom en ökad återanvändning. Det
ska finnas möjligheter att lämna begagnade föremål, varor och produkter till återanvändning.
Hushåll och företag ska känna till var och hur det ska ske.

Delmål 1
Kommunen ska arbeta aktivt för att återanvändningen ska öka.
Åtgärd
Senast år 2012 ska omhändertagande av begagnat material, t.ex. i en
återbruksstation, vara etablerad.
Kommunen ska på återvinningscentralerna muntligen och med hjälp av
informationstavlor kontinuerligt informera om möjlighet att lämna
begagnat till andra organisationer för återanvändning.

Klar
Klar

Målområde: Farligt avfall

Uppkomsten av farligt avfall ska minska. Allt farligt avfall som uppkommer i kommunen ska
samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Delmål 2:
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket nöjda
med hur det fungerar att bli av med det farliga avfallet.
Åtgärd
Senast år 2010 ska kommunen genomföra informationskampanj om
farligt avfall.
Kommentar
Kommentar: 79% av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller
tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen
(medborgarundersökning 2017).

Delmål 3
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket nöjda
med hur det fungerar att bli av med el-avfallet.
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Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.
Kommentar
Kommentar: 79% av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller
tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen
(medborgarundersökning 2017)

Delmål 4
Senast år 2015 ska Älmhults kommun ha infört ett nytt insamlingssystem
som ökar hushållens möjligheter att lämna sitt farliga avfall.
Åtgärd
Senast 2010 ska en utredning genomföras om utveckling av
insamlingssystemet för farligt avfall (inklusive el-avfall), innefattande
uppföljning av nationella erfarenheter av fastighetsnära insamling av
farligt avfall.

Vet ej

Kommentar
Fyrfackssystem under 2020, men endast batterier när det gäller farligt
avfall.

Delmål 5
Senast år 2010 ska minst 90 % av invånarna ha kunskap om vad som är
farligt avfall och var man ska/kan lämna sitt farliga avfall.
Åtgärd
Kommunen ska påverka brukare av bekämpningsmedel i trädgårdar och
anläggningar att använda mindre giftiga kemikalier.

Ej genomförd.

Ge information och rådgivning om farligt avfall till hushåll och företag
genom att bland annat delta i nationella och regionala kampanjer om
farligt avfall och ta fram målgruppsanpassat informationsmaterial.
Ansvar: Tekniska förvaltningen
Resursbehov: Måttlig kostnad

Ej genomförd

I samarbete med insamlingsentreprenörer verka för en dialog med
återförsäljare av presumtivt farligt avfall, till exempel färghandlare och
båttillbehörsförsäljare, samt större fastighetsägare.

Ej genomförd
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Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad
Säkerställa hög kompetens inom området farligt avfall genom att bland
annat genomföra återkommande utbildning av personalen inom
renhållningsorganisationen samt rekrytera kompetent personal.
Ansvar: Tekniska förvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad

Genomförd

Delmål 6
Ett livscykelperspektiv ska integreras i informationsarbetet, bland annat i
syfte att välja miljöanpassade produkter och kemikalier och därigenom
minska uppkomsten av farligt avfall.
Åtgärd
Informera om miljöanpassade alternativ till miljöfarliga produkter och
kemikalier i bland annat informationsbroschyr.

Vet ej

Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Delmål 7
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå gällande farligt avfall från sina
egna verksamheter.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunens egen användning av kemikalier i arbetsmiljö och
kontorsmiljö samt skolor ska inventeras senast år 2012.

Senast 2011 ska kommunen införa rutiner i syfte att säkerställa att
farligt avfall från kommunens verksamheter omhändertas på ett
miljöriktigt sätt.

Ej genomförd
(Kemikaliesmart
förskola 2017 2020)
Delvis

Delmål 8
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå gällande farligt avfall från
externa verksamheter.
Åtgärd
Säkerställa hög kompetens hos miljötillsynen avseende farligt avfall.
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Ansvar: Miljö- och byggförvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Målområde: Avfall till materialåtervinning

Avfall som går att återvinna är sorterat vid källan och sorterat material lämnas till
återvinning. Andelen av avfallet som går till materialåtervinning ska öka.

Delmål 9
Älmhults kommun ska stödja en ökad insamling av förpackningar i hela
kommunen. 2010 ska minst 75 % av kommuninnevånarna svara att de
sorterar ut förpackningar till återvinning.
Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.
Kommentar
Hur följa upp denna, fråga ej med i medborgarundersökning. 2015 var
förpackningar och returpapper 15% av totala mängden avfall.

Delmål 10
Älmhults kommun ska stödja en ökad insamling av tidningar i hela
kommunen. 2010 ska minst 85 % av kommuninnevånarna svara att de
sorterar ut tidningar till återvinning.
Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.
Kommentar
Se kommentar föregående mål.

Delmål 11
Senast år 2010 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket
nöjda med hur det fungerar att bli av med förpackningsavfall och
tidningar.
Se delmål 2.
Åtgärd/Mätning/indikator
Verka för att antalet återvinningsstationer i kommunen ej minskar från
nuvarande 16 st.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad
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Olika åtgärder vidtas för att påverka utvecklingen för mer
fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar i
samarbete med fastighetsägare, producenter och entreprenörer.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Genomförd,
fyrfack införs
2020.

Kommunen ska kontinuerligt informera hushåll och företag om
utsortering av förpackningar och tidningar.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Nej

Kommunen ska senast år 2011 ordna med informatörer som står en
gång på våren och en gång på hösten och informerar vid
återvinningsstationer.

Nej

Årligen följa upp mängden förpackningsavfall inom kommunen samt
regelbundet följa upp hur uppställda mål uppnås.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Delvis genom
rapportering till
Avfall Sverige

Senast år 2010 ska ett ”Sorterings-kit” för villor ha utretts
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Fyrfackssystemet
införs 2020

Delmål 12
I kommunens fysiska planering ska det finnas väl underbyggda förslag till
platser för avfallshantering.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska ta fram förslag på platser för återvinningsstationer och
andra anläggningar för avfallshantering.
Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö- och byggförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad
Platser för avfallshantering ska finnas med i kommande planering.
Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö- och byggförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad

Detta görs i
detaljplaner

Görs i
översiktlig
planering.

Kommentar
Görs idag i detaljplanering. Riktlinjer i översiktlig planering.

Målområde Avfall till biologisk rening

Andelen avfall till biologisk behandling ska öka. Näring och mullbildande ämnen ska
återföras i kretsloppet.
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Delmål 13
Senast 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker i Älmhults kommun återvinnas genom biologisk
behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering
som central behandling.
Åtgärd
Utredning om organiskt avfall ska vara klar år 2009.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Vet ej.

Senast år 2010, där så är motiverat, ska hanteringssystem med möjlighet
till utsortering av matavfall från restauranger och storkök införas i
kommunens egna verksamheter.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Delmål 14
Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet
avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat
avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling
återföra till växtodling.
Åtgärd
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.

Delmål 15
Senast år 2015 ska minst 50 % av hushållen utanför tätorterna nyttja
hemkompostering för den organiska delen av hushållsavfallet.
Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2012 ska informations- och tillsynskampanjer genomföras för
att förbättra och utöka komposteringen av organiskt avfall på fastigheter
utanför tät bebyggelse. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov:
Måttlig kostnad
Kommentar

Statistik saknas
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Delmål 16
Senast 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras
till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.
Åtgärd
Kommunen ska senast år 2012 påbörja planering för att återföra
fosforföreningar till kretsloppet.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Senast år 2010 ska det fattas beslut om slammet från kommunens
avloppsreningsverk ska certifieras eller inte. Ansvar: Tekniska
förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Nej.
Lagstiftning håller
på att förändras för
att utvinna fosfor
ur slammet. En
slamplatta ska
byggas under 2020
för att kunna lagra
slammet.
Kommunen har
inget certifierat
slam

Slammet från vassbäddarna vid Älmhults reningsverk, liksom övrigt
avloppsslam, ska senast år 2015 hålla en sådan kvalitet att det kan
återföras i kretsloppet för livsmedelsproduktion. Ansvar: Tekniska
förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Nej
Vassbäddar är bruk
men fungerar
dåligt.

Senast år 2011 ska inventeringen av belastningen på reningsverken
från industrier ha reviderats för förbättrad slamkvalitet och
reningseffekt. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig
kostnad

Delvis
Industriinventering
kring vilka
industrier som är
anslutna gjordes
2012.
Delvis. Via
hemsidan och
någon riktad
information.

Kommunen ska regelbundet informera hushåll och företag om att
skadliga ämnen som släpps ut i avloppet belastar slammet från
reningsverket så det inte kan återföras i kretsloppet. Ansvar:
Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Målområde Avfall till energiutvinning

Avfall till energiutvinning ska vara väl sorterat och kontrollerat. De resurser som
finns i avfallet i form av energi tas tillvara på bästa möjliga sätt med hänsyn till
ekonomi, miljö och teknik.
Delmål 17
Senast 2015 ska ett kvalitetssäkringssystem för hushållsavfall till
energiutvinning införas för att säkerställa kraven på sortering och kontroll.
Åtgärd
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Vid nästa upphandling av behandling av hushållsavfall (avtalet ska
gälla från 2011-07-01) ska mängderna till förbränning ha minskat
och kvalitén på avfallet ska ha ökat jämfört med år 2008.

Ej klar

Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad
Kommentar

Målområden: Avfall till deponering

Avfall till deponering ska minska och avfallet ska vara väl sorterat, karakteriserat och
kontrollerat. Vi ska ha god kännedom om nedlagda deponiers lägen i kommunen.

Delmål 18:
Äskya avfallsanläggning ska fungera som ett centrum för kommunens
kretsloppsarbete under överskådlig tid.
Åtgärd/Mätning/indikator
Lokal lakvattenhantering med dammar/våtmarker ska införas vid Äskya
senast år 2012.

Klar 2015

Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Hög kostnad
Ja
Deponigas ska även fortsättningsvis utvinnas i Äskya för förbränning i
värmeverket. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Delmål 19
Senast 2010 ska kommunen ha skaffat sig tillräcklig kunskap om nedlagda
deponier.
Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2010 ska samtliga nedlagda deponier vara inmätta och deras
lägen ska vara dokumenterade. Ansvar: Tekniska förvaltningen
Avfallsplan för Älmhults kommun

ja

Resursbehov: Måttlig kostnad
Senast år 2013 ska lämpliga lägen för snödeponier ha identifierats.
Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad
Kommentar
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Målområde: Kommunikation och trovärdighet

Avfallshanteringen i Älmhults kommun ska ge en god service och vara användarvänlig.
Hushåll och verksamheter i Älmhult ska ha kunskap om och känna förtroende för
avfallshanteringen. Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och
ha hög kvalitet.

Delmål 20
År 2013 ska minst 80 % av invånarna ha kunskap om hur de ska sortera
sitt avfall, var det ska lämnas och varför avfallet ska sorteras.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska återkommande sprida lättillgänglig information till
allmänheten om avfallshantering/-sortering. Ansvar: Tekniska
förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad
Kommunen ska informera allmänheten om farligt avfall, elektronikavfall,
överblivna läkemedel etc. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov:
Måttlig kostnad

Delvis på
hemsidan, vid
behov riktad
info
Nej

Kommunen ska informera om den enskildes ansvar för
avfallshanteringen. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig
kostnad

Nej

Kommunen ska genomföra återkommande informationsträffar med
lokala organisationer/branscher där avfallsfrågor är ett tema. Ansvar:
Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Nej

Kommentar
79% av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller
tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen
(medborgarundersökning 2017). Ingen annan fråga i enkät om kunskap
kring avfall.

Delmål 20
År 2010 ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) för kommunens
renhållningsverksamhet vara minst 63.
Åtgärd/Mätning/indikator
Arbeta aktivt med avfallsrelaterad miljökommunikation (inkl.
avfallshanteringens miljöpåverkan) genom att bland annat förbättra
befintliga informationskanaler såsom
Avfallsplan för Älmhults kommun
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informationsbroschyr och webbplatsen och utveckla nya, såsom
skolinformation till barn och ungdomar samt information via media,
såsom lokalpress, radio och TV. Ansvar: Tekniska förvaltningen
Resursbehov: Hög kostnad

Nej

Kommunen ska, med start senast år 2010, regelbundet genomföra
kundenkäter. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Hög kostnad

Nej

I samarbete med förskolor och skolor informera om avfallet i ett
kretsloppsperspektiv. Studiebesök ska utformas och marknadsföras
gentemot skolor och förskolor. Ansvar: Tekniska förvaltningen och
Utbildningsförvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Nej

Kommentar
2017: 65 (RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING)

Delmål 21
Älmhults kommun ska aktivt söka samarbete med andra aktörer i till
exempel informationsfrågor.
Åtgärd/Mätning/indikator
Kommunen ska delta i regionala/nationella informationsprojekt genom
till exempel Avfall Sverige. (Se avsnitt 5 Information, kommunikation och
tillsyn.) Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Åtgärd ej
genomförd

Kommunen ska senast 2012 skapa en eller flera permanenta
referensgrupper för en utveckling av avfallshanteringen. Ansvar:
Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Åtgärd ej
genomförd

Kommunen ska samarbeta med förpacknings- och tidningsinsamlingen
och tillsammans med dessa utveckla den lokalt anpassade informationen
om insamling av förpackningar och tidningar. Ansvar: Tekniska
förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Åtgärd ej
genomförd

Delmål 22
Kommunen ska arbeta aktivt för att nedskräpningen ska minska.
Åtgärd/Mätning/indikator
Senast år 2011 ska ett åtgärdsprogram för att minska nedskräpningen tas
fram. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Åtgärd ej
genomförd
(Håll Sverige
rent kampanj)
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Kommentar

Delmål 23
Kommunen ska ha höga ambitioner för den egna interna
avfallshanteringen.
Åtgärd/Mätning/indikator
Inom ramen för kommunens miljöarbete ska rutiner för
avfallshantering i kommunens egna verksamheter införas senast år
2010. Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö- och
byggförvaltningen Resursbehov: Låg kostnad

Åtgärd ej genomförd

Förbättra möjligheterna för källsortering i kommunhuset senast år
2010. Ansvar: Tekniska förvaltningen och
Kommunledningsförvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad

Åtgärd ej genomförd

Varje kommunal förvaltning ska utse miljökontakter, med klara
arbetsuppgifter och extra tid till detta, senast år 2011. Ansvar:
Samtliga förvaltningar Resursbehov: Låg kostnad

Åtgärd ej genomförd

Några av kommunens skolor och förskolor ska arbeta för att införa
”grön flagg” senast år 2012. Ansvar: Utbildningsförvaltningen
Resursbehov: Låg kostnad

Delvis

Kommunen ska senast år 2010 projektanställa en informatör under
en tvåårsperiod. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Hög
kostnad

Utökad
kommunikationsavd.
Åtgärd ej genomförd

Målområde Transporter, logistik och arbetsmiljö

Älmhults kommun ska aktivt driva ett systematiskt arbete kring arbetsmiljöfrågor inom
avfallshanteringen. De behandlingsanläggningar som nyttjas ska klara högt ställda miljökrav
och transporterna ska miljöanpassas i största möjliga utsträckning. Vi ska sträva efter att
optimera det totala transportarbetet, inkluderat både de som lämnar och de som
transporterar avfallet.

Delmål 23
Insamling och transporter av avfall ska optimeras med avseende på miljö,
arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi senast år 2012.
Åtgärd/Mätning/indikator
Utredning om nytt insamlingssystem ska vara klar senast år 2012.
Tekniska förvaltningen Resursbehov: Måttlig kostnad
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Vid inköp eller leasing av fordon och arbetsredskap samt vid upphandling Ja
för renhållningen skall kommunens styrdokument för trafiksäkerhet och
miljöagerande för fordon i Älmhults kommun
följas. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov: Låg kostnad
Hur avfallshanteringen fungerar för rörelsehindrade i kommunen ska
utredas senast år 2012. Ansvar: Tekniska förvaltningen Resursbehov:
Måttlig kostnad

Delmål 25
Senast år 2013 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket nöjda
med hämtningen av hushållsavfall.
Åtgärd/Mätning/indikator
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.
Kommentar
79 % av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller
tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen
(medborgarundersökning 2017)

Delmål 26
Senast år 2013 ska minst 55 % av invånarna vara nöjda eller mycket nöjda
med hur det fungerar att bli av med grovavfallet.
Åtgärd/Mätning/indikator
För närvarande planeras inga nya specifika åtgärder för att uppnå detta
delmål.
Kommentar
79% av svaren ger mellan eller höga betyg när det gäller
tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen
(medborgarundersökning 2017)
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Projektdirektiv framtagande av avfallsplan
för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och
Markaryds kommuner
Projektets bakgrund och syfte

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en avfallsplan. Avfallsplanen utgör
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för
kommunen. Från och med 2019-01-01 vilar renhållningsansvaret i kommunerna Lessebo, Växjö,
Tingsryds, Älmhult och Markaryd på det kommunägda bolaget Södra Smålands Avfall och Miljö AB
(SSAM). Samtliga kommuners avfallsplaner behöver förnyas för att skapa gemensamma
förutsättningar i ägarkommunerna. Med anledning av detta föreslås att en gemensam avfallsplan
tas fram för kommunerna som är delägare i SSAM.
Under våren 2018 fattade respektive kommunfullmäktige beslut om bildande av ett regionalt
bolag för avfallshantering. I punkt 6 i beslutet framgår ”att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra åt avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och förankra
gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna”. Som ett viktigt
led i att förankra arbetet med avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man
avsätter erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) framgår vad som ska ingå i avfallsplanen, i korthet:








Definitioner
Syfte, mål, åtgärder och styrmedel
Framtida insamlingssystem och anläggningar
Beskrivning av nuläge
Nedlagda deponier
Samråd och miljöbedömning
Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen och länsstyrelsens sammanställning

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
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Syftet med avfallsplanen är att den ska utgöra ett strategiskt stöd för arbetet med att förebygga,
omhänderta och behandla ägarkommunernas avfall. Avfallsplanen ska omfatta mål, åtgärder,
framtid, nulägesanalys osv för all avfallshantering i kommunen, i första hand hanteringen som
kommunen ansvarar för men också övrig avfallshantering.

Mål

I Miljöbalken 15 kap 41 § är föreskrivet att kommunen ska ha en avfallsplan. Ägarkommunernas
nu gällande avfallsplaner innehåller åtgärder som sträcker sig som längst t.o.m. 2020. Med
anledning av detta krävs en översyn av kommunernas avfallsplaner. Markaryds kommun har tagit
fram ett förslag på ny avfallsplan, som dock inte varit på samråd. Förslagsvis revideras även detta
förslag för att harmoniera med övriga kommuners avfallsplaner.
Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för medlemskommunerna
som hanterar förebyggande och hantering av avfall på ett så likartat sätt som möjligt.
Avfallsplanen skakunna ligga till grund för en framtida effektiv och hållbar avfallshantering.

Avgränsning och beroenden

Det krävs ett engagemang från hela respektive kommuns organisation att bidra till att ta fram en
avfallsplan, även om SSAM leder arbetet. Delar av planen innefattar verksamhet som SSAM
ansvarar för, andra delar exempelvis förebyggande av avfall eller nedskräpning, omfattar
verksamhet som andra funktioner inom kommunen ansvarar för, t. ex. skola- och
utbildningsförvaltning, miljö- och hälsoskyddsförvaltning, omsorgsförvaltning, måltidsorganisation,
planeringskontor osv. Beslut om att skicka planen på samråd och utställning, beslut om betydande
miljöpåverkan samt fastställande av planen kommer också fattas av respektive kommun.
För att tydliggöra uppdraget och för att skapa ett engagemang från hela kommunorganisationen
föreslås respektive kommunstyrelse fatta beslut om att en avfallsplan ska tas fram gemensamt för
ägarkommunerna samt att avsätta de resurser som krävs för att delta i arbetet. Arbetet föreslås
ledas av SSAM i nära samarbete med respektive kommun.
Som grund för arbetet med att ta fram en avfallsplan kommer underlagsmaterial från beslut om
bildande av avfallsbolag samt underlag från pågående strategi- och visionsarbete för SSAM att
användas. På så sätt blir arbetet effektivt då många underlag redan finns framme liksom förslag till
ambitioner och målsättningar.

Tidplan

Jan-mars 2019:
Mars-nov 2019:
Dec 2019 – feb 2020:
Mars-april 2020:
Maj-juni 2020:

Förankring, projektdirektiv, upphandling av konsultstöd
Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt samråd,
miljökonsekvensbeskrivning, miljöbedömning
Formellt samråd
Utställning
Beslut om antagande

Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
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Projektets budget och finansiering
Budget
Konsultstöd, planering,
uppstart, granskning
Struktur på planen
Nulägesbeskrivning
Nedlagda deponier
Framtida infrastruktur,
anläggningar
Styrmedel
Konsekvenser; ekonomi,
organisation, service
Strategisk miljöbedömning
(MKB)
Seminarier
Layout
Totalt

(kr)
85 000
7 840
117 600
23 520
39 200
23 520
23 520
62 720
15 000
40 000
437 920

Uppskattning av arbetstid








Projektledning 25% av 18 mån, ca 760 h 2019-2020 motsvarande kostnad 358 000 kr (SSAM tar
kostnaderna och ansvarar för projektledning)
Deltagande i referensgrupp (teknisk chef i resp ägarkommun, ca 8 möten)
Deltagande projektgrupp (en person/ägarkommun, ca 20 möten)
Deltagande i start- och slutseminarier (ca 3 personer/ägarkommun, 2-3 möten)
Deltagande i 4-6 tematiska projektgrupper med representation från ansvariga funktioner i
kommunen för fysisk planering, måltider, tillsyn, upphandling osv. (ca 2 tillfällen och en
deltagare/grupp)
Samt erforderligt arbete mellan respektive möten

Avfallstaxan får bara användas för att finansiera insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som kommunen ansvarar för enligt miljöbalken. Det inbegriper den
planering som behövs, men det omfattar inte kostnader för planering av annat avfall, åtgärder för
att minska nedskräpning och andra delar som en avfallsplan ska innehålla. Det är därför, enligt
Avfall Sverige, rimligt att kommunen finansierar framtagande a av avfallsplanen med skattemedel,
exempelvis kostnader för projektledare och eventuella konsultstöd. Således bör de delar av
kostnaderna som inte faller inom SSAM:s ansvarsområde fördelas på ägarkommunerna enligt
följande.
Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
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Kommun
Växjö
Tingsryd
Lessebo
Älmhult
Markaryd

Ägarandel
65,21%
8,92%
6,31%
12,28%
7,28%

SEK
285 568
39 062
27 633
53 777
31 881

Projektorganisation

En arbetsgrupp kommer sättas samman med deltagare från alla ägarkommuner och SSAM.
Tematiska möten kommer att hantera olika aspekter av innehållet i avfallsplanen (exv
upphandling, matsvinn, nedlagda deponier, fysisk planering osv) och vid behov kommer tematiska
arbetsgrupper bildas. Konsultstöd kommer att handlas upp med syfte att bistå i detaljplaneringen
av processen, delta vid ett startmöte samt vid behov granska arbetsmaterial. Vid behov kommer
tematiska arbetsgrupper att bildas.
Styrgrupp för projektet utgörs av SSAM:s ledningsgrupp. Respektive nämnds tekniske chef
kommer att utgöra en referensgrupp till projektet.
Växjö den DD MM ÅÅ
______________________________
Jessica Cedervall
VD SSAM

Södra Smålands avfall och miljö
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Bilaga 8

Sändlista för samråd, gemensam
avfallsplan Lessebo, Markaryd,
Tingsryd, Växjö och Älmhult
Kommunövergripande instanser
Instanser

E-post

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Kronoberg
Villaägarföreningen
Hyresgästföreningen
Fastighetsägarföreningen
Förpacknings- och tidningsinsamlingen

kronoberg@lansstyrelsen.se
region@kronoberg.se
kontoret@villaagarnakronoberg.se
sydost@hyresgastforeningen.se
info.syd@fastighetsagarna.se

magnus.sandstrom@ftiab.se

Lessebo kommun
Kommunala organ

E-post

Kommunstyrelsen
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Lessebohus
Lessebo fjärrvärme

Kommunstyrelsen@lessebo.se
Myndighet@lessebo.se
Samhallsbyggnad@lessebo.se
Utbildningsnamnden@lessebo.se
Socialnamnden@lessebo.se
Info@lessebohus.se
Gisela.andersen@lessebo.se

Företag och organisationer
Info@lesseboac.se

Lessebo Åkericentral AB
Veolia Recycling Solution

Markaryds kommun
Kommunala organ
ks@markaryd.se

Kommunstyrelsen
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mbn@markaryd.se
ukn@markaryd.se
soc@markaryd.se
anders.johansson@markaryd.se
info@mibab.nu

Miljö- och byggnadsnämnden
Utbildning- och kulturnämnden
Socialnämnden
Räddningstjänsten
Mibab Markaryds Industribyggnads AB

Tingsryds kommun
Kommunala organ
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se
kommunen@tingsryd.se

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö och byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Tingsrydsbostäder AB
Stiftelsen Tingsrydsbostäder
Tingsryd energi AB
Tingsryd Utveckling och Fastighets AB
Industristiftelsen
Tingsryd kommunföretag AB

Företag och organisationer
Annalovisa.back@gmail.com

Naturskyddsföreningen
LRF kommungrupp
Tingsryds lastbilscentral Ek. för
Tingsryd resort AB
Rolf Johansson Schakt och Transport AB
Liljegrens entreprenad AB

info@tingsrydslbc.se
info@tingsrydresort.se
Birgitta.johansson@rj-schakt.se
info@liljegrens.nu

Växjö kommun
Kommunala organ
byggnadsnamnden@vaxjo.se
kommunstyrelsen@vaxjo.se
kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se
Arbete.Valfard@vaxjo.se
omsorgsnamnden@vaxjo.se
tekniskanamnden@vaxjo.se
utbildningsnamnden@vaxjo.se

Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden för arbete och välfärd
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Växjö kommunföretag AB (VKAB)
Vidingehem AB
Växjöbostäder AB
Växjö Energi AB
Växjö fastighetsförvaltning AB

Perake.Janen@vidingehem.se
maria.saterdal@vaxjobostader.se
Erik.Tellgren@veab.se
Christer.Carlsson@vofab.se
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Företag och organisationer
kronoberg@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen

Älmhults kommun
ks@almhult.se
mob@almhult.se
tekniska@almhult.se
utbildning@almhult.se
social@almhult.se
raddningstjansten@almhult.se;
asa.andersson@almhult.se
elmnet@almhult.se
fritid@almhult.se

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Räddningstjänst
ELmNet
Kultur- och fritidsnämnden

Företag och organisationer
kronoberg@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen
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Icke- teknisk sammanfattning
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult kommuner har samarbetat
för att ta fram en gemensam avfallsplan, ”På väg mot ett Småland utan
avfall”. Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) har samordnat arbetet. Den
gemensamma avfallsplanen utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41
§ miljöbalken (1998:808). Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande
avfallshantering, mål för avfallshanteringen, åtgärder för att uppnå dessa
mål samt hur uppföljning ska ske.
Avfallsplanen utgår bland annat från de globala målen och de nationella
miljökvalitetsmålen. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst
utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad
klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av
planens genomförande.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning
och återbruk samt förebyggande av avfall.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av
avfallsplanens åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst
som en följd av ökade tranporter av avfall även om vinsten av återvinningen
är större än de negativa konsekvenserna av ökade transporter.
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor
och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som
materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunerna över ett flertal
åtgärder inom sina egna verksamheter och kan påverka de upphandlingar
som genomförs och de rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunerna
föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar
för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.
Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av avfallsplanen ligger i linje
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de
globala målen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Avfallsplanen utgör Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults
kommuners (nedan benämnt kommunernas) avfallsplan enligt 15 kap. 41 §
miljöbalken (1998:808).

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid
framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om
avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap.
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Kommunernas avfallsplan kommer att ange förutsättningar för att bedriva
verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka
miljön. Avfallsplanen påverkar avfallsanläggningar i kommunerna och har
ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna
miljöpåverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl
resursanvändning som avfallshantering i kommunerna. Genomförandet av
den avfallsplan som är under framtagande för kommunerna bedöms
innebära betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
2019-12-04 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen meddelade 2019-12-23 att den
inte hade några synpunkter på föreslagen avgränsning av MKB:n.

2 Avfallsplan för Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö
och Älmhult kommun
2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med kommunernas gemensamma avfallsplan är att få ett tydligt
gemensamt styrdokument för Södra Smålands Avfall och miljö (SSAM) och
ägarkommunerna som långsiktigt styr avfallshanteringen i riktning mot ett
hållbart samhälle samt ökar resurshushållningen och återvinningen i
kommunerna.
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2.2 Avfallsplanens innehåll
Kommunernas avfallsplan innehåller delmål och åtgärder under följande
övergripande mål:
1. Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom
kommunernas organisation och i samhället i övrigt
2. Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska
med 25 % per person till 2025
3. Minst 70% av allt matavfall som uppkommer i kommunerna ska
samlas in separat för biologisk behandling senast 2025.
4. Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska
minska
5. Nedskräpningen i kommunerna ska minska
Ur miljösynpunkt bedöms de viktigaste åtgärderna i avfallsplanen hantera
följande områden:


Vid minst två regionsövergripande upphandlingar per år ställs krav
eller kriterier för avfallsminimering, varav minst en avseende IT
under hela perioden



Inventera återbrukbart material vid rivning av kommunägda
fastigheter som en del av rivningsplanen. Efterfråga och använda
återbrukat byggmaterial vid ny- eller ombyggnationer av
kommunägda bostäder och lokaler



Erbjuda samtliga villor och fritidshus fyrfacksinsamling



Införa källsortering i samtliga kommunala bostadsbolag och i
samtliga kommunägda samhällsfastigheter

Övriga åtgärder i avfallsplanen rör följande:


Utreda ansvar och organisation kring strategiskt arbete med
minimering och förebyggande av avfall. Kommunerna ska jobba
aktivt med förebyggande inom åtminstone ett verksamhetsområde



Ta fram system för cirkulering av kommunägda möbler och
inventarier



Genomföra strategiska kommunikationsinsatser med syfte att
förebygga, återanvända och styra mot minskade avfallsmängder, att
matavfallet som uppstår ska hamna i matavfallsinsamlingen, att det
farliga avfallet ska samlas in på korrekt sätt samt att minska
nedskräpningen.



Genomföra strategiskt arbete avseende matavfallsinsamling med
verksamheter, offentlig förvaltning och fastighetsägare.



Genomföra kampanj avseende nedskräpning



Informera om och främja utökad källsortering och insamling av
farligt avfall hos privata fastighetsägare och verksamhetsutövare
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Utveckla och tillgängliggöra pedagogiskt material avseende ökat
avfallsförebyggande och nedskräpning



Genomföra tillsyn hos restauranger för att kontrollera att matavfall
plockas ut



I något eller några bygglovs- eller rivningslovsärenden utöva tillsyn
över hantering av avfall inklusive schaktmassor



Implementera Livsmedelsverkets metodik för hantering av matsvinn i
kommunernas verksamhet



Samverka med serveringar och butiker för att miska matsvinn



Inventera framtida byggnation och rivningsprojekt i kommunerna för
att identifera återbruksmöjligheter och lämpliga matchningar



I rivningslov informera om att inventering av återbruksmöjligheter
bör göras. Ställa krav på att rivningsavfall ska källsorteras minst
enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en
avfallsfraktion



Medverka till att etablera återbruksverksamhet av material från bygg
och rivningssektorn



Återvinning och återanvändning av jord- och schaktmassor ska
efterfrågas



Kompostera och tillverka jord av den del av trädgårdsavfallet som är
lämplig



Införa källsortering i gatu- och parkmiljö i centrum i alla tätorter med
över 3000 invånare



Införa textilinsamling och insamling av återbruksmaterial på alla
ÅVC



Genomföra pilotprojekt avseende fastighetsnära textilinsamling



Genomföra inventering, riskklassning och prioritering av nedlagda
deponier



Inventera fordon och se över krav på bränslen



Utreda hur organisationen för förebyggande och åtgärdande av
nedskräpning ska se ut



Genomföra skräpmätningar för att följa upp utveckling och effekt av
åtgärder



Infoga frågor om nedskräpning i SCB:s medborgarundersökning



Genomföra plockanalyser i samtliga kommuner med lämplig
omfattning
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Följa renheten på insamlat matavfall och redovisa detta fyra gånger
per år

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och
program
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har hänsyn tagits till följande
kommunala planer/ arbete:


Energi, miljö- och klimatstrategiskt program, Lessebo kommun



Plan för arbete med hållbarhetsfrågor, Markaryds kommun



Tinsgsryds kommun arbetar med att implementera Agenda 2030 i de
övergripande kommunfullmäktigemålen för kommunen



Hållbarhetsprogram för att nå de globala hållbarhetsmålen, Växjö



Miljöplan 2030, Älmhults kommun

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala och regionala avfallsplaner är att främja hållbar
utveckling. Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv
miljöpåverkan. Åtgärder i planen syftar till att främja hushållningen med
naturresurser genom ökade möjligheter till materialåtervinning,
återanvändning och förebyggande avfall samt avfallsminimering.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna
och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter
eller tjänster inom avfallshanteringen som rör avfallsplanen och som
väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till
kumulativa effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger
på de avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över hanteringen och
behandlingen av avfallet.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter,
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara
väsentliga för genomförande av avfallsplanen:


Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra
hanteringen av farligt avfall, minskad nedskräpning samt
insamlingens påverkan genom buller



Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst
åtgärder för att minska mängden avfall samt öka återanvändning och
återvinning, exempelvis genom förebyggande av avfall, kommunernas
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arbete för att förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk
och bättre sortering


Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller
liknande, på en mycket övergripande nivå



Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från
transporter samt miljönytta ur klimatsynpunkt med återvinning av
avfall



Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska
miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens
mål.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med
hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns
tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det
exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen
är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms
dock endast generellt.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år
som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.
3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör
anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar
som redan har skapats eller som kan komma att ske. I arbetet med
framtagande av avfallsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB
har följande klimateffekter identifierats som kan komma att innebära
problem för avfallshanteringen:


Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade
vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred med mera).
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Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan
medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.



Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre
temperaturer och även värmeböljor.



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre
temperaturer och fuktigare klimat. Detta kan exempelvis innebära att
vissa växter, som exempelvis jättebalsamin, behöver tas omhand på
speciellt sätt för att hindra spridning.

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående
klimateffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis
fysiska åtgärder i en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de
år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att
på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål
som har en koppling till avfallsminimering och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny gemensam avfallsplan
för kommunerna antas skulle kommunernas tidigare avfallsplaner kvarstå
och fortsätta gälla.
Samtliga mål som anges i de tidigare planerna har målår 2020 eller tidigare
och behöver uppdateras. Det kan konstateras att med nollalternativet skulle
ett viktigt verktyg saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder
och ökad återvinning av avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs
skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska
kommunala avfallsplaner ses över minst vart fjärde år och vid behov
revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående avfallsplaner inte
skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant
alternativ.
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3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns
miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att
planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder
som respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja
en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS
2001:554. Genomförandet av avfallsplan bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till
följd av planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för
kommuner med över 100 000 invånare. Eftersom ingen av kommunerna har
mer än 100 000 invånare omfattas de ej av miljökvalitetsnormerna för
buller.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen”
SFS 2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i
FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya
nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms
inte innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de
nationella mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel
3.5-3.7 anges därför de mål på både nationell- och EU-nivå som berör
avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunernas
avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall
gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande
1

www.globalamalen.se
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europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till
den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt
förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025,
år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan
finns redovisat i kapitel 3.9

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är för närvarande följande. Dessa mål
bedöms forsätta vara aktuella framöver:


Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär
att insatser ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i
livsmedelskedjan ökar. Detta ska ske genom att minst 50 procent av
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut
och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Dessutom ska
minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.



Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska
vidtas senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning,
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent.

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av
näringsämnen från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan
på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga beslutas.
Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av regeringsuppdrag om hållbar
återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade delmål lyder:


År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara
och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till
åkermark.

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara.
Utredningen ska redovisas senast 10 januari 2020.
Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:
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Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen
år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter.



Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63
procent lägre än utsläppen år 1990.



Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara
cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande
sektorn i förhållande till 1990 års nivå.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella
avfallsplanen. Det konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen
mot cirkulär ekonomi. Den nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya
mål, men anger områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; byggoch rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt
nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen och målen i den nationella
avfallsplanen samt de globala målen har varit vägledande i processen att
formulera mål och åtgärder i avfallsplanen. Nedan sammanfattas
avfallsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och
åtgärderna i avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I
sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i avfallsplanen som
särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget
bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens
åtgärder mål om de genomförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål
och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/
återanvändning/ återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil.
3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder
som syftar till att förbättra insamling av farligt avfall, minskad nedskräpning
och arbetet med nedlagda deponier.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och
åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering
samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen.
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4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön
(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna
väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt delmål och
åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur delmål inom
respektive område sammantaget påverkar miljön och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall,
minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller.
Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på
luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till
utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det
sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till
mark och vatten behandlas i kapitel 4.5
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och
miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt
eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas
negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan
bidra till upplevelse av otrygga2 miljöer. Risken för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även
bidra till diffus spridning av farliga ämnen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt,
exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är
i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av
människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till
irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det
nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar
från trafikbuller ska minska.
4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis
genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av
avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av
föreslagen avfallsplan bedöms som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna
bedöms påverka bullernivåerna i någon betydande omfattning och
transporterna kommer inte att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4).
2

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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Positiv miljöpåverkan

Arbetet i avfallsplanen med farligt avfall handlar i huvudsak om
kommunikations- och informationsinsatser för att styra det farliga avfallet
rätt. Om dessa kommunikations- och informationsinsatser genomförs och
dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur medföra
minskade mängder farligt avfall i restavfallet och bidrar till framförallt mål 4,
Miljöpåverkan från historisk och nuvarande avfallshantering ska minska.
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom
exempelvis minskad nedskräpning i kommunen. Minskad nedskräpning
bidrar till positiv upplevelse vid vistelse i städer och i andra områden som är
viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, turister och andra besökande. Det
bidrar även till upplevelse av ökad trygghet.
Om det planerade aktiva arbetet, med bland annat kommunikationsinsatser
och andra åtgärder genomförs kan detta medföra minskad nedskräpning.
Om den aviserade utredningen om organisation för nedskräpningsarbete får
till följd att långsiktigt arbete med nedskräpning genomförs kan även detta få
en positiv inverkan på boendemiljön.
4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som
borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs genom produkter som
återanvänds/återbrukas.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar hållbar konsumtion, återanvändning och
materialåtervinning. Här behandlas främst:


återbruk och avfallsförebyggande arbete



utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och
grovavfall



förbättrad hantering av schaktmassor

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

I kommunerna byggs för närvarande ett system med FNI (fastighetsnära
insamling) ut för villahushåll. Flerbostadshus kommer att erbjudas
insamling av matavfall genom kommunens försorg. Genom producenterna
kommer även flerbostadshus att erbjudas FNI för förpackningar och
tidningar.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och
biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed
fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad
klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen
bildas biogödsel som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter
användning av en ändlig resurs i form av fosforgödselmedel.
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373

Error! No text of specified style in document.

20 december 2019

Under 2018 samlades ca 69 kg förpackningar och returpapper3 per invånare
in för återvinning, vilket är något högre än genomsnittet nationellt.
Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom
att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan
på materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt
sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt
återvinning ökar.
Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning
kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv inverkan då
återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att öka.
Om föreslaget arbete med förbättring av kommunens eget arbete med
förebyggande, återbruk och sortering av avfall inom de kommunala
verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en förebild och gå före i
arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete är det viktigt
att utveckla rutiner och kunskap om avfallförebyggande och
avfallsminimering i upphandlingar och inköp.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att
ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid
mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det
och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken
omfattning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid,
men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att öka de insamlade mängderna är det viktigt att insamlingen är
lättillgänglig för de boende (se även kap 4.3.4)
I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn. Erfarenhetsmässigt
brukar det ofta föreligga svårigheter för kommunernas tillsynsmyndighet att
prioritera frågor om sortering av exempelvis matavfall eller hantering av
avfall generellt. Om målen och åtgärderna ska uppnås/ genomföras behöver
dessa frågor prioriteras högre hos tillsynsmyndigheten och resurser kan
behöva tillföras i form av exempelvis utbildning och rutiner.
Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med
3

Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
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offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större
resurshushållning.
Det behöver säkerställas att de insamlade, sorterade, materialen uppfyller de
krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny
råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återbruk och
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och
kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Den största tätorten i regionen är Växjö med ca 69 000 invånare. Växjö är
även residensstad för Kronobergs län, stiftstad för Växjö stift och
universitetstad. I regionen finns även ett flertal mindre tätorter och mellan
65 och 90% av kommuninvånarna bor i tätorter.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling
av matavfall, förpackningar och tidningar, kan dock medföra risk för ökad
konflikt mellan olika behov och önskemål för användning av yta i och nära
bostäder.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare
positiv miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

För att kunna förbättra möjlighetera att planera för avfallshantering vore det
bra om avfallshanteringen finns med tidigt i planprocessen. Detta skulle i
sådant fall kunna medföra positiv miljöpåverkan eftersom
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra.
Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och
miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall
samt transporternas påverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir onödigt svinn och
har därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person
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kasta ca 30 kg mat per år4, mat som hade kunnat ätas upp istället, det som
kallas för matsvinn.
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem
lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som
presenterades år 20181 uppskattades antalet dödsfall till följd av
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år5.
De högsta föroreningsnivåerna för luft i kommunerna finns i Växjö. Dock
visar genomförda mätningar och beräkningar att luftkvaliteten är relativt god
och inga överskridanden av miljökvalitetsnormerna har påvisats.
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar,
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall
vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en
mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna
som kommer direkt från avfallshanteringen.
I kommunerna finns det 15 stycken fasta återvinningscentraler och en
kretsloppspark (inklusive återbruk), för att göra det lätt för kommuninvånare
att lämna avfall till återanvändning och till återvinning.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat.
Detta bedöms kunna uppstå om mängden transporter ökar när avfall delas in
i fler fraktioner som ska transporteras till olika platser för återvinning.
Införandet av fyrfackssystemet samordnar transporterna från villahushållen
till omlastningen och minskar transporterna med privata bilar vilket till viss
del kompenserar för eventuellt ökade transporter.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider,
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat
negativt. Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får
nedsättning av lungfunktion och cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli
förhöjd temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning
bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av
transportsektorns utsläpp av föroreningar.

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2016”, Hushåll kastar totalt ca 97 kg fast matavfall per
person, varav ca 30 % är onödigt matavfall, matsvinn.
5 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health
impacts”, C 317
6 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
4
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Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat
metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det
inte sker betydande läckage till luft.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och
klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med
åtgärder som syftar till att:


Minska mängden avfall som uppkommer



Öka materialåtervinningen



Öka andelen förnybara bränslen och effektivisera transporterna

4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom
minskade utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om
mängden avfall som uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis
50 kg/person och år (totala mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018
var ca 470 kg/person) skulle den totala minskningen bli ca 7 080 ton avfall.
Denna minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från
avfallshanteringen med uppskattningsvis 15 600 ton koldioxidekvivalenter
eller motsvarande ungefär 12 000 000 mil bilkörning med en medelstor
bensindriven personbil.
Tabell 1 Minskning av klimatpåverkan från avfallsförebyggande. Källa: Avfall Sverige
Rapport 2019:19.

Material

Antal ton
avfall

Kg CO2e

Motsvarar mil
(personbil,
bensin)
12 000 000

Minskning
7 080
15 600 0007
avfall 50
kg/inv
Om arbetet med minskning av matsvinnet skulle innebära en minskning av
mängden matavfall med 10 kg matavfall per invånare och år skulle det bidra
till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med totalt
ca 3 100 ton. Detta motsvarar i sin tur cirka 2 400 mils bilkörning med en
medelstor bensindriven personbil8.
Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/
förebyggande av avfall som planeras kommer att ha stor positiv
miljöpåverkan på luft och klimat när det får de effekter på människors
beteenden som önskas.

Folkmängd i kommunerna 2018: ca 141 582 personer. 10 kg x 141 582 personer = 1 420 ton. Enligt
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
8 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 141 582 personer. 10 kg x 141 582 personer = 1 420 ton. Enligt
Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.
7
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4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser9 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är
större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden
transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att
återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor
samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid
nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar
glasförpackningar, som samlades in i kommunerna år 2018 skulle kunna
bidra till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med
ca 4 800 ton om allt materialåtervinns, se Tabell 2 nedan. Detta motsvarar i
sin tur cirka 4 100 000 mils bilkörning med en medelstor bensindriven
personbil.
Tabell 2

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar om de återvinns. Källa:
Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material
Papper
Plast
Metall
Glas
Returpapper
Totalt

Antal ton
förpackningar

Kg CO2e

2 600
1 460
290
2 510
2 850
9 710

520 000
876 000
522 000
879 000
2 000 000
4 797 000

Motsvarar mil
(personbil,
bensin)
520 000
700 000
406 000
753 000
1 710 000
4 089 000

4.4.3.3 Öka andelen förnybara bränslen och effektivisera transporterna
I avfallsplanen har kommunerna som mål att samtliga avfallstransporter ska
ske med förnybara bränslen till 2021 och att bränsleförbrukningen för
renhållningstransporterna ska minska med 5% mellan 2020 och 2021.

9

Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva
effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de
informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor
och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som
materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunerna över ett flertal
åtgärder inom sina egna verksamheter och kan påverka de upphandlingar
som genomförs och de rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunerna
föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar
för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.
Åtgärderna för att säkerställa att förnybara bränslen används och att
tranporterna effektiviseras för avfallsrelaterade transporter behöver stärkas
upp för att säkerställa att målen kan uppnås.
Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del
kretsloppscentraler och andra avfallsanläggningar.
4.5.1 Nuläge och förutsättningar
4.5.1.1 Nedlagda deponier
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva
och nedlagda deponier. I kommunerna finns 107 stycken identifierade
nedlagda deponier. För flera av de nedlagda deponierna behöver någon form
av åtgärd eller ytterligare bedömning genomföras.
Kommun

Antal
identifierade
deponier

Lessebo
Markaryd
Tingsryd
Växjö
Älmhult
Summa

5
8
25
46
23
107

Riskklassade
enligt MIFO1
eller annan
metod
5
2
25
44
23
105

4.5.1.2 Kretsloppscentraler och andra avfallsanläggningar
I kommunerna finns det idag 16 st återvinnningscentraler (varav en
kretsloppscentral)som drivs av SSAM. På återvinningscentralerna kan
hushållen och företagare lämna lämna grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt
avfall och återbruk.
I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och
bortskaffande av avfall.
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4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår
olika sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål
på deponier under många år. En annan typ av aska återvinns i Norge. För att
undvika att aska måste deponeras är det extra viktigt att det hushållsavfall
som skickas till förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt
att mängden avfall som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som
kan återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.
Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid
hantering av farligt avfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda
deponier, som kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage
av miljöfarliga ämnen kan bli störningar i ekosystemet. Det bedöms därför
finnas en risk för utsläpp till mark, och omfattningen av konsekvenserna
beror på typ och omfattning av utsläppet.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad
återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång
sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till
omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad
återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.
I avfallsplanen finns en åtgärd avseende inventering, riskklassning och
prioritering av gamla deponier. Detta är bra men endast inventering och
riskklassning gör ingen skillnad ur ett miljöperspektiv.
4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv
påverkan

Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder
av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i
marken samt uppkomna mängder lakvatten.
Den inventering, riskklassning och prioritering som ska genomföras för
gamla deponier behöver resultera i åtgärder.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att
förbättrad insamling av återbruksmaterial bedöms bidra till positiv
miljöpåverkan genom förebyggande av avfall på ”luft och klimatpåverkan”
men även kan bidra till negativ inverkan genom att mängden transporter kan
öka. Miljövinsten med återanvändiningen är dock större än de negativa
konsekvenserna av ökade transporter.
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5 Sammanfattande bedömning
5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Planen bidrar i
huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna medföra flera positiva
miljökonsekvenser om arbetet för att uppnå mål och genomföra åtgärder är
framgångsrikt.
De åtgärder/ arbete som på lång sikt bedöms medföra störst betydande
positiv miljöpåverkan rör arbetet med att:


Ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil som i det
långa loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och
mindre avfall



Förebygga och återanvända/ återbruka avfallet från kommunala
verksamheter



Förbättra upphandlingarna med krav som leder till att fler produkter
kan återanvändas, att material i större utsträckning kan återvinnas
och att avfall på olika sätt kan förebyggas

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt, och om
informationsinsatserna får genomslag, kan det få stor positiv påverkan
genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och
hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens mål ligger i linje med nationella miljökvalitetsmål och mål i
Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av
avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning,
utsortering av matavfall och minskat matsvinn.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter
väl till globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget
bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av
genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att
motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan.:
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För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga
gifter som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs genom produkter
som återanvänds/återbrukas.



Erfarenhetsmässigt brukar det ofta föreligga svårigheter för
kommunernas tillsynsmyndighet att prioritera frågor om sortering av
exempelvis matavfall eller hantering av avfall generellt. Om målen
och åtgärderna ska uppnås/ genomföras behöver dessa frågor
prioriteras högre hos tillsynsmyndigheterna.



Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga
upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med krav som
leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall.
Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå
större resurshushållning.



Det behöver säkerställas att de insamlade, sorterade, materialen
uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna
materialen till ny råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med
att öka återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall i
kommunala verksamheter.



För att öka de insamlade mängderna är det viktigt att insamlingen är
lättillgänglig för de boende



För att kunna förbättra möjligheter att planera för avfallshantering
behöver avfallshanteringen finnas med tidigt i planprocessen. Detta
skulle i sådant fall kunna medföra positiv miljöpåverkan eftersom
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra.



Säkerställa att informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen
omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall
verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen
ökar. Här råder kommunernan över ett flertal åtgärder inom sina
egna verksamheter och kan påverka de upphandlingar som
genomförs och de rutiner som tillämpas. Det är viktigt att
kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara
förebilder för kommuninvånarna.



Åtgärderna för att säkerställa att förnybara bränslen används och att
tranporterna effektiviseras för avfallsrelaterade transporter behöver
stärkas upp för att säkerställa att målen kan uppnås



Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas.



Den inventering, riskklassning och prioritering som ska genomföras
för gamla deponier behöver resultera i åtgärder.
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Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till
följder av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad
vattenhalt i marken samt uppkomna mängder lakvatten.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av
föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk
samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet
av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad
mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen
är större än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter.
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter till
de nationella miljömålen.

6 Uppföljning
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av
avfallsplanen. Det är tydligt angivet i avfallsplanen vem som har ansvar för
genomförande samt att SSAM har ansvar för uppföljning, dels i form av
uppföljningsforum 2 gånger per år och dels genom en redovisning av
uppföljningen årligen som skickas till respektive kommun och till SSAM:s
styrelse.
Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig.
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Förlängning av politisk styrgrupp för det kommunala partnerskapet mellan
Växjö kommun, Älmhults kommun och JB Marks Local Municipality
(Sydafrika); 2020-2022
Älmhults kommun samverkar idag med Växjö kommun och JB Marks Local Municipality
(Sydafrika) inom det kommunala partnerskap som etablerades redan 2004/2005 mellan Växjö
och den sydafrikanska kommunen. Den politiska styrgruppen är, enligt finansiären ICLD
(Internationellt Centrum för Lokal Demokrati), obligatorisk och har till uppgift att initiera
projekt, fatta strategiska beslut samt utvärdera avslutat arbete. Vid sidan av nämnd styrgrupp
har det 15 år långa kommunala partnerskapet resulterat i 41 gemensamma projekt och
förstudier kring frågor som exempelvis social välfärd, stadsplanering, miljö, omsorg, kultur,
IT/kommunikation, näringslivsutveckling och Agenda 2030. Styrgruppen har dokumenterat
en lång lista med konkreta resultat från dessa projekt, vilka syftar till att stärka den
kommunala organisationen, testa nya arbetsmetoder och sprida internationella erfarenheter till
kommunala nyckelpersoner inom olika verksamheter (förvaltningar).
Den politiska styrgruppen (Monitoring Committee) består av sju ledande politiker från Växjö,
Älmhult och JB Marks Local Municipality, vilka träffas för möten i Sverige/Sydafrika två
gånger per år. Nuvarande styrgrupp är beviljad medel till och med juni 2020, vilket betyder att
parterna står inför att söka förlängning med två nya år genom ICLD:s ansökningsomgång i
mars 2020.
Styrgruppen är, som nämnts ovan, ett obligatorium för samtliga kommunala partnerskap som
ICLD finansierar. Styrgruppen ger stöd till och övervakar de projekt som partnerna genomför
vid tillfället. Älmhults kommun är i nya i partnerskapet och har precis startat ett
utvecklingsprojekt tillsammans med Sydafrika. Växjö äger, driver och samverkar idag inom
tre sådana projekt med Sydafrika, där det senaste pågår till början av 2022. Från Älmhults
kommuns sida medverkar Elizabeth Peltola (C) och Eva Ballovarre (S) som ordinarie
ledamöter inom partnerskapets styrgrupp. Den nya styrgruppsansökan medger två nya år (fyra
styrgruppsmöten) samt möjlighet att ta fram och söka för nya projektidéer. Älmhults kommun
förväntas finansiera arbetstiden för sina två representanter, vilket innefattar en veckolång
internationell resa per år samt därtill ett antal möten/avstämningar på hemmaplan. ICLD
finansierar samtliga tillkommande kostnader såsom flygresor, lokala transporter, mat, boende,
traktamenten, vaccination, tryckkostnader och samordning via svensk koordinator.
Vid ICLD:s beviljande av den nya ansökan förlängs nuvarande styrgrupp från juli 2020 till
och med juni 2022.
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§ 15

Dnr 2019-00659

Förlängning av politisk styrgrupp (2020-2022) avseende
pågående partnerskap med JB Marks Local Municipality,
Sydafrika
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan om förlängning av politisk
styrgrupp 2020-2022 för det pågående partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen ta fram och att underteckna
ansökan.
Bakgrund
Under oktober 2019 träffades styrgruppen för partnerskapet mellan Växjö
kommun, Älmhults kommun och JB Marks Local Municipality, Sydafrika. Vid själva
styrgruppsmötet togs ärendet upp om att förlänga styrgruppen med två nya år,
det vill säga från juli 2020 till sommaren 2022. Samtliga parter ställde sig bakom
detta.
Nästa steg är att lämna in en förlängningsansökan till ICLD:s ansökningsomgång i
mars 2020. En sådan är obligatorisk då styrgruppen är nödvändig för de projekt
som pågår för tillfället (i nuläget tre projekt).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 2020/9 föreslagit följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan om förlängning av politisk
styrgrupp 2020-2022 för det pågående partnerskapet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen ta fram och att underteckna
ansökan.
Kommunchefen har i en skrivelse daterad 2 december 2019 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
kommun samverkar idag med Älmhults kommun och JB Marks Local
Municipality (Sydafrika) inom det kommunala partnerskap som
etablerades redan 2004/2005. Den politiska styrgruppen är, enligt
finansiären ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati),
obligatorisk och har till uppgift att initiera projekt, fatta strategiska
beslut samt utvärdera avslutat arbete. Vid sidan av nämnd styrgrupp har
det 15 år långa kommunala partnerskapet resulterat i 41 gemensamma
projekt och förstudier kring frågor som exempelvis social välfärd,
stadsplanering, miljö, omsorg, kultur, IT/kommunikation,
näringslivsutveckling och Agenda 2030. Styrgruppen har dokumenterat
en lång lista med konkreta resultat från dessa projekt, vilka syftar till att

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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1 (2)

386

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-14

stärka den kommunala organisationen, testa nya arbetsmetoder och
sprida internationella erfarenheter till kommunala nyckelpersoner.
Den politiska styrgruppen (Monitoring Committee) består av sju ledande
politiker från Växjö, Älmhult och JB Marks Local Municipality, vilka
träffas för möten i Sverige/Sydafrika två gånger per år. Nuvarande styrgrupp är
beviljad medel till och med juni 2020, vilket betyder att
parterna står inför att söka förlängning med två nya år genom ICLD:s
ansökningsomgång i mars 2020.
Styrgruppen är, som nämnts ovan, obligatorisk för samtliga kommunala
partnerskap som ICLD finansierar. Styrgruppen ger stöd till och
övervakar de projekt som partnerna genomför vid tillfället. Växjö
kommun äger, driver och samverkar idag inom tre sådana projekt med
Sydafrika, där det senaste pågår till början av 2022. Från Växjö kommuns
sida medverkar Eva Johansson (C) och Tomas Thornell (S) som ordinarie
ledamöter inom partnerskapets styrgrupp. Den nya styrgruppsansökan
medger två nya år (fyra styrgruppsmöten) samt möjlighet att ta fram och
söka för nya projektidéer.
Växjö kommun förväntas finansiera arbetstiden för sina två
representanter, vilket innefattar en veckolång internationell resa per år
samt därtill ett antal möten/avstämningar på hemmaplan. ICLD
finansierar samtliga tillkommande kostnader såsom flygresor, lokala
transporter, mat, boende, traktamenten, vaccination, tryckkostnader
och samordning via svensk koordinator. Då Växjö kommuns ledamöter i
dagsläget är årsarvoderade på heltid tillkommer inga extra
arvodeskostnader. Kostnad för framtagande av ansökan tillkommer dock
och denna kostnad kan eventuellt delas med Älmhults kommun.
Om ICLD:s beviljar den nya ansökan förlängs nuvarande styrgrupp från
juli 2020 till och med juni 2022.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen
För kännedom
Älmhults kommun
ID
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 51 Medverkan inom kommunalt partnerskap med
Sydafrika
Ärendenummer KS 2018/38

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och beslutar att utse
kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns representant.
 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att presentera en uppföljning
av Älmhults kommuns medverkan i det kommunala partnerskapet i
Sydafrika senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Reservation
Börje Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet:
”Reservation med tanke på miljön.”

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har erhållit en inbjudan om att medverka i ett kommunalt
partnerskap, Sydafrika. Älmhults kommun ställer sig positiva till detta samarbete
och anmäler kommunchefen Roland Eiman som representant i samarbetet.

Beslutsunderlag
 Inbjudan från Växjö kommun, 2018-02-15

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (SD) föreslår att förvaltningens förslag avslås.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

388

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-03-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsen tackar ja till inbjudan och
beslutar att utse kommunchefen Roland Eiman till Älmhults kommuns
representant.
Elizabeth Peltola (C) föreslår i tillägg att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att presentera en uppföljning av Älmhults kommuns medverkan i det
kommunala partnerskapet i Sydafrika senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2019.
Beslutsgång
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
Ballovarres förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande Eva Ballovarre (S) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
Peltolas tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
tilläggsförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Kommunchef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10 Svar på motion (C) om paus i arbetet med
inventeringar av enskilda avlopp
Ärendenummer KS 2018/108

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun pausar
inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att kommunen
inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring enskilda avlopps
påverkan på miljön samt om den finska modellen.
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och
byggnämnden föreslog den 22 oktober 2018 att kommunfullmäktige avslår
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljöoch byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande.

Beslutsunderlag





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2018-10-22 § 88
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16
Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till
motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp”
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 177
 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp
inkommen den 27 augusti 2018
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-11-08
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
daniel.nilsson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion (C) om att pausa arbetet med
inventering av enskilda avlopp
Ärendenummer KS 2018/108

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att Älmhults kommun pausar
inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att kommunen
inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring enskilda avlopps
påverkan på miljön samt om den finska modellen.
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och
byggnämnden föreslog den 22 oktober 2018 att kommunfullmäktige avslår
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljöoch byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden 2018-10-22 § 88
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16
Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till
motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp”
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-27 § 177
 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp
inkommen den 27 augusti 2018

Förslag till beslut
 Kommunfullmäktige avslår motionen.
Daniel Nilsson

Roland Eiman

Kommunsekreterare

Kommunchef
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Tjänsteskrivelse
2018-10-16 14:35:02
Miljö- och byggförvaltningen
Ann-Sofi Persson
ann-sofi.persson@almhult.se

1(2)

Miljö- och byggnämnden

Svar på motion (C) om att pausa i inventering
Ärendenummer MOB 2018/26
Ärendenummer EDP 2018-M0812
Ärendenummer Ks 2018/108

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola ( C) har i en motion föreslagit att pågående inventering av
enskilda avlopp pausas samt att kommunen inhämtar ny forskning och kunskap
om teknikutveckling kring enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den
finska modellen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11
• Kommentarer och överväganden till motion (C) om paus i inventeringen av
enskilda avlopp, daterad 2018-10-11
• Centerpartiets motion daterad 2018-08-23

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen anser att motionen om att pausa i inventeringen
och att kommunen ska inhämta ny forskning kring enskilda avlopps påverkan på
miljön samt den finska modellen ska avslås. Anledningen är att en paus i
inventeringen går tvärtemot exempelvis den tillsynsvägledning som finns kring
enskilda avlopp, vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kommunens egna
miljöplan. Att inhämta forskning och göra rimlighetsavvägningar görs redan
löpande. Mer information kring detta finns i bifogat dokument ” Kommentarer
och överväganden till motion (C) om paus i inventering av enskilda avlopp”,
daterad 2018-10-11.

Förslag till beslut
 Miljö- och byggnämndens föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
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Tjänsteskrivelse
2018-10-16 14:35:02

Ann-Sofi Persson

Underskrift

Miljö- och byggnadschef

Titel

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-10-11
1(4)
Miljö- och byggförvaltningen
Ann-Sofi Persson
0476-553 93
ann-sofi.persson@almhult.se

Kommentarer och överväganden till motion (C) om
paus i inventeringen av enskilda avlopp
EDP 2018-M0812, KS 2018/108, MOB 2018/26

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i en motion föreslagit att pågående inventering av
enskilda avlopp pausas samt att kommunen inhämtar ny forskning och kunskap
om teknikutveckling kring enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den
finska modellen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen anser att motionen om att pausa i inventeringen
och att kommunen ska inhämta ny forskning kring enskilda avlopps påverkan på
miljön samt den finska modellen ska avslås. Anledningen är att en paus i
inventeringen går tvärtemot exempelvis den tillsynsvägledning som finns kring
enskilda avlopp, vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och kommunens egna
miljöplan. Att inhämta forskning och göra rimlighetsavvägningar görs redan
löpande. Mer information kring detta finns nedan.
Miljöplan 2030 för Älmhults kommun
I april 2018 antog kommunfullmäktige en miljöplan för Älmhult. Planen gäller
för hela kommunen, för förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda
kommunala bolag. Där står även att kommunens beslut alltid ska tas med hänsyn
till planen.
I planen finns mätbara mål, varav ett mål är att alla enskilda avlopp ska ha
godtagbar rening till 2030. Att besluta om en paus i inventering innebär ett
beslut som helt går emot miljöplanen. En paus i inventeringen kommer innebära
en långsammare åtgärdstakt då få fastighetsägare åtgärdar sina avlopp på eget
initiativ.
Vattenförvaltningarnas åtgärdsprogram
I Sverige finns fem länsstyrelser som är utsedda av regeringen att vara
vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Älmhults kommun tillhör två distrikt,
Södra Östersjön och Västerhavet. För varje distrikt finns ett åtgärdsprogram som
talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser
och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Att kommunerna har
ansvar att följa åtgärdsprogrammen framgår av miljöbalken 5 kapitel 3 och 8 §§.
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I åtgärdsplanerna för kommunerna står att:
”Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:
a) Att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
b) Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.
Åtgärderna ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt”.
I motiveringen till texten ovan framgår att åtgärder behöver vidtas för att minska
fosforbelasningen från enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Där framgår även att idag utövas inte tillsyn i den utsträckning som krävs
för att enskilda avlopp ska åtgärdas i en takt som gör att miljökvalitetsnormerna
för vatten ska kunna följas.
Alla myndigheter som omfattas av åtgärdsprogrammen återrapporterar årligen
till vattenmyndigheten hur man arbetar med åtgärdsplanerna. Att pausa i
pågående inventering skulle medföra att Älmhults kommun inte följer
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
SOU 2018:34 Hållbara vattentjänster
Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att
se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och frågor om små avlopp. En del i
utredningen var att föreslå kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten
för små avlopp och återvinning av näringsämnen.
I maj 2018 kom ett betänkande av utredningen ”Vägar till hållbara
vattentjänster” SOU 2018:34. Utredningens direktiv och tilläggsdirektiv
innehåller flera olika uppdrag och aspekter som rör vattentjänsterna och hur de
ska bli mer hållbara. I sammanfattningen finns ett avsnitt kring enskilda avlopp.
Där framgår att kommunen ska utöva tillsyn på dessa anläggningar, att det idag
finns 180 000 anläggningar som inte uppfyller de grundkrav för att skydda hälsa
och miljö som kom redan 1969. Det finns också ett ökande antal anläggningar
som har tillstånd men som har tappat i funktion eller av andra anledningar inte
uppfyller kraven i tillstånden. Varje år ökar detta antalet mer än det antal
anläggningar som kommunerna hinner ställa krav på eller som fastighetsägarna
åtgärdar på eget initiativ. Det framgår även att forskning visar att
fastighetsägarna saknar incitament för att på eget initiativ åtgärda sina avlopp.
Det är först när kommunen uppmärksammar brister som de åtgärdas. En slutsats
är därför att dagens tillsyn och dagens system inte räcker för att öka
åtgärdstakten. Utredningen menar att fastighetsägarens egentillsyn måste öka,
fastighetsägarnas incitament för att göra åtgärder måste stärkas och
kommunernas tillsynsarbete måste bli effektivare. På det sistnämnda finns bland
annat förslag på att regeringen beslutar om etappmål i miljömålssystem om ökad
åtgärdstakt av små avlopp som inte klarar kraven i miljölagstiftningen.
Utifrån ovanstående anser miljö- och byggförvaltningen att en paus i
inventeringen går i motsatt riktning gentemot behovet och ansatserna som
presenteras i utredningen ovan.
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Forskningsrapporten ”Bedömning av självrening och retention i mark vid
prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor
I Havs- och vattenmyndighetens ”nyhetsbrev små avlopp mars 2018” fanns en
redogörelse kring den forskningrapport som centerpartiet hänvisar till. HAV
skriver följande;
”Havs- och vattenmyndigheten (HAV) lämnade 2014 bidrag till VA-guiden för
ett projekt som skulle resultera i ett enkelt och i det enskilda fallet tillämpbart
verktyg för att bedöma självrening från små avlopp. Verktyget skulle inriktas på
att bedöma fosforretention men även smittskydd skulle beaktas i modellen.
Slutrapportering skulle ha skett den 28 februari 2015 men då ändringar behövde
göras i fler omgångar så blev den slutgiltiga versionen inte klar förrän sommaren
2017.
HaV bedömde att det fortfarande kvarstod osäkerheter om de slutsatser kring
kvantifiering av fosforretentionen i mark och grundvatten som görs i rapporten
har stöd i den forskning som finns inom ämnet. Rapporten skickades därför på
remiss. Bland remissinstanserna fanns myndigheter, forskningsinstitut och
universitet. Remissinstanserna ställde sig frågande inför den alltför enkla och
generella tillämpning av markretentionen som föreslås i rapporten. HaV gör
därför bedömningen att författarnas slutsatser om kvantifiering av retention inte
är tillräckligt väl underbyggda. Rapporten kan inte användas som en del av
tillsynsvägledningen och den kommer därför inte att publiceras av HaV.
Rapporten väcker dock flera intressanta frågor kring markretention och
presenterar ett intressant kunskapsunderlag för vidare studier av framförallt
belastningsberäkningar.
HaV skriver vidare i nyhetsbrevet att en bedömning behöver göras utifrån de
lokala förutsättningarna. Därför blir det svårt att översätta bedömningen i det
enskilda fallet till generella tumregler som ska kunna tillämpas överallt. Det
finns stora variationer i landskapet, och det är stor skillnad om det på platsen
finns många avloppsanläggningar som riskerar att påverka omgivningen eller få.
Havs- och vattenmyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för avlopp som
är dimensionerade upp till 200 personer. De har både beställts ovan nämnda
forskningrapport samt tagit ställning till att den inte ska användas som
vägledande dokument i tillsynen. Miljö- och byggnämnden bör följa vad
tillsynsvägledande myndigheters rekommendationer.
Rimliga och realistiska krav
Centerpartiet tycker det är viktigt att de krav som ställs på enskilda
fastighetsägare är rimliga och realistiska samt att kommunen ska inhämta ny
forskning och kunskap.
Miljö- och byggförvaltningen vill poängtera att kunskapsinhämtning sker
löpande. Det är en förutsättning för att klara tillsynsuppdraget.
Kunskapsinhämtning sker exempelvis genom att ta del av HaV:s
tillsynsvägledning, genom medlemskap och deltagande i VA-guiden, genom
avloppsnätverket inom miljö- och byggsamverkan Kronoberg Blekinge,
deltagande i nationella miljöchefskonferenser och så vidare.
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Miljö- och byggförvaltningen gör även en rimlighetsbedömning i varje enskilt
ärende. Kraven ska inte vara orimliga. Kostnader för utredning och åtgärder för
att skydda människors hälsa och miljö ska vägas mot den nytta de gör. Numera
finns dessutom ett GIS-stöd där man kan bedöma markretentionen vid prövning
av nya anläggningar. Stödet är utvecklat med medel från HaV och förvaltas av
länsstyrelsen.
I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Istället finns det
allmänna hänsynsregler som innebär att den som ansvarar för en verksamhet
med utsläpp också ansvarar för att minimera skadan av utsläppet eller minska
risken för så kallad olägenhet för människors hälsa och miljö.
Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa.
Vid bedömning av detta utgår vi ofta ifrån de allmänna råden från Havs- och
vattenmyndigheten. De bygger på funktionskrav/reningskapaciteten, inte på
specifika tekniker. Detta innebär att det står fastighetsägaren fritt att själv ta
ställning till val av teknik för att åtgärda avloppet. Det är fastighetsägaren som i
sin ansökan om tillstånd ska visa att teknikvalet uppfyller kravet på rening.
Nämndens beslut om förbud mot utsläpp kan överklagas, likaså tillstånden med
villkor. Att följa överklagade ärenden och prejudicerande domar är viktigt för att
löpande kunna göra en bedömning vilka krav som är rimliga eller inte.

Ann-Sofi Persson
Miljö- och byggnadschef
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Datum: 2020-01-16

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Inbjudan till ägarsamråd med Sunnerbo
samordningsförbund
Region Kronoberg bjuder in ägare av Samordningsförbundet Sunnerbo till
ägarsamråd 2020.
Datum och tid: 18 mars 2020 kl. 10.00-11.00
Plats: Lokal Åsnen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Med vänlig hälsning

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Postadress

Besöksadress

Telefon
E-post
Fax

,
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0470-58 80 00 vx
region@kronoberg.se

Sammanträdesprotokoll
2019-12-16

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 64 Entreprenörsskolan Ung Drive
Ärendenummer

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
1. Personalutskottet beslutar att år 2020 ska max 15 platser inom Ung Drive
tillsättas. Platserna finansieras inom ramen för budget för feriearbete.
Medverkan i Ung Drive motsvarar intentionerna i beslutet om
Entreprenörsskola på Haganässkolan.

Sammanfattning av ärendet
Representant från entreprenörsskolan Ung Drive beskriver hur Ung Drive
arbetar. Målgruppen är ungdomar i åldern 15 – 18 år som har driv och intresse
av att starta företag. Genom deltagande i entreprenörsskolan får ungdomarna
möjlighet att träna på att vara företagare samt får ett nätverk.
Ungdomarna startar i början av sommaren upp företaget som drivs som
hobbyverksamhet. I samband med uppstart får de en 5 dagars utbildning samt
startkapital. Under sommaren får ungdomarna feedback och stöd av handledare.
I augusti avslutas entreprenörsskolan och företaget läggs ner.
2019 deltog totalt 70 ungdomar från 8 kommuner. Från Älmhults kommun
deltog 8 ungdomar.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

From:
Älmhult-Miljö o Bygg
Sent:
Wed, 18 Dec 2019 12:42:18 +0000
To:
Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:
VB: Nytt naturreservat i Göteryd
Attachments:
Göteryd beslut.pdf, Göteryd skötselplan.pdf, Miljöbalkens regler om
naturreservat.pdf, Överklagandehänvisning.pdf

Släng den bara om ni redan fått den.
//Helle

Från: Älmhult-Information <info@almhult.se>
Skickat: den 5 december 2019 07:37
Till: Älmhult-Miljö o Bygg <mob@almhult.se>; Älmhult-Tekniska <tekniska@almhult.se>
Ämne: VB: Nytt naturreservat i Göteryd

Från: Pettersson Helene <Helene.Pettersson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 4 december 2019 17:30
Till: per-wilhelm.siwertsson@svenskakyrkan.se; mattias.magnusson@svenskakyrkan.se;
marten5@telia.com; mats@skinnarna.se; Älmhult-Information <info@almhult.se>; Skogsstyrelsen
<skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se>; Trafikverket <trafikverket@trafikverket.se>;
information@kulturparkensmaland.se; kronoberg@naturskyddsforeningen.se; sveng.nilsson@telia.com;
roland.ylven5@telia.com; bjorn.synnove@telia.com; tobias.hagtorpet@gmail.com;
annchristin.nystrom@spray.se; kjell.gustafsson.46@gmail.com
Ämne: Nytt naturreservat i Göteryd
Hej
I bilagorna finns beslutet om att bilda Göteryds naturreservat.
Med vänlig hälsning
Helene Pettersson
Naturvårdshandläggare/Nature Conservation Officer
Telefon: 010 223 74 56
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86 VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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BILDANDE AV NATURRESERVATET GÖTERYD I ÄLMHULTS
KOMMUN
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) följande:
Området Göteryd förklaras som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska
vara den gräns som anges på bifogad karta (bilaga 1).
För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna
föreskrifter ska gälla för reservatet.
Markägare och annan sakägare ska tåla de inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheten samt tåla visst intrång som framgår av A- och B-föreskrifterna i
Länsstyrelsens beslut. Allmänheten har att iaktta de ordningsföreskrifter inom
reservatet som benämns C-föreskrifter i Länsstyrelsens beslut.
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets långsiktiga
vård i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252).
Syftet med reservatet

Syftet med naturreservatet är att:
− bevara värdefulla naturmiljöer med tall- och lövrika skogar, myrmarker,
strandmiljöer, mad och sjö så att den biologiska mångfalden bevaras och
gynnas,
− skogen ska vara naturskogsartad genom att vara varierad och flerskiktad
med god tillgång på gamla träd, grova träd, ihåliga träd samt stående och
liggande död ved,
− mad och sjö bidrar till ett rikt fågelliv med lämpliga miljöer för häckning
och födosök,
− det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser.
Syftet ska uppnås genom att:
− naturen skyddas genom föreskrifter som reglerar jord- och skogsbruk och
olika typer av exploatering,
− skogen ska i huvudsak präglas av naturliga processer vilket kan efterliknas
genom naturvårdsbränning eller annan naturvårdande skötsel. Genom
skötsel ska också skog som är påverkad av skogsbruk restaureras, gran
begränsas och livsmiljöer för växt- och djurlivet kan nyskapas,
− maden bibehålls öppen,
− strövstig med tillhörande anordningar främjar upplevelsevärdena.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
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Föreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:
1. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller annan jordart
2. borra, spränga, schakta, gräva, dämma, dika, dikesrensa, fylla ut, tippa,
anordna upplag eller utföra annan liknande åtgärd på land eller i vatten
Anmärkning: Lagligt utförda vattenanläggningar (diken) får
underhållas.
3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats
4. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning
Anmärkning: Jakttorn får uppföras på skogsmark.
5. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller utföra
annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar
Anmärkning: Siktgata för jaktens behov får röjas.
6. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grenar
7. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel
8. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så eller
plantera ut arter på land eller i vatten
9. utfodra vilt eller anlägga åtel
10. anlägga eller bedriva fiskodling
11. jaga fågel
12. på våtmark transportera ut fällt vilt med fordon förutom med fyrhjuling
eller dragare med liknande marktryck.
Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:
13. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet
14. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande.
Anmärkning: Jaktpass får markeras med skylt.
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet för
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla att följande
åtgärder vidtas inom reservatet

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att
följande anordningar iordningställs och åtgärder vidtas:
1. utmärkning av reservatsgräns
2. att skötsel utförs som behövs för att bevara och utveckla naturvärdena:
− restaurering och skötsel av skog inbegripande, sådd/plantering
av naturligt förekommande träd och buskar samt frihuggning av
träd
− skapande av högstubbar, lågor och hålträd
− avverkning av träd, tillskapande och utplacering av död ved (inkl.
död ved från områden utanför reservatet), röjning av sly och
övrig veteranisering
− naturvårdsbränning i skog
− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter
− uppsättning av fågel-, fladdermus-, och insektsholkar för att
gynna dessa artgrupper
− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter
− skapande av jordblottor för att gynna växt- och djurliv
− hydrologisk restaurering och biotopvård i vattendrag (kan kräva
anmälan/tillstånd och kan beröra gemensamhetsanläggningar)
− betesdrift, slåtter och bränning på mad
3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av t.ex.
parkeringsplats, informationsplats, strövstig, fågeltorn och rastplats
4. åtgärder för vetenskaplig undersökning med skriftligt tillstånd från
Länsstyrelsen
5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder
6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra
skötselåtgärder enligt skötselplan
Länsstyrelsen ansvarar för att skötselåtgärder enligt ovan och som specificeras i
fastställd skötselplan utförs.

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:
1.

skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller
mejsla

2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd
och buskar
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3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter
annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter.
Anmärkning:
Icke-fridlysta bär och matsvamp får plockas för husbehov.
4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än
enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad
iordningställd parkeringsplats
6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
7. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller
lekplats
8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:
9. vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i
föreskrifterna nr C1 – C8
10. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål, eller liknande
11. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.
Föreskrifterna hindrar inte:
− förvaltaren eller den som arbetar på förvaltarens uppdrag att utföra de
åtgärder som framgår av ovan angivna B-föreskrifter som behövs för
reservatets vård eller uppföljning av bevarandestatus.
− akuta reparationsåtgärder på ledning. Träd som fallit eller grenar som
kapats vid åtgärder ska inte tas bort utan flyttas inom naturreservatet.
− normalt underhåll av ledning och ledningsgata, samt borttagande eller
ersättning av ledning. Samråd ska dock ske med Länsstyrelsen för att på
bästa sätt ta hänsyn till växt- och djurlivet.
− normalt underhåll av vägområde. Träd som fallit eller grenar som kapats
vid underhåll ska inte tas bort utan flyttas inom naturreservatet.
− övrig grävning i vägområde, t.ex. för nedgrävning av ledning. Samråd ska
dock ske med Länsstyrelsen för att på bästa sätt ta hänsyn växt- och
djurlivet.
− hydrologisk restaurering och biotopvård i vattendrag och därmed följande
omprövning av befintliga vattenanläggningar.
Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas.
Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en
dispensprövning utan att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt tillstånd till en
åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt.
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Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bl.a. miljöbalken,
jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturmiljölagen.
SKÄLEN FÖR BESLUTET
Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden med äldre tall- och
lövrika skogar, en mad (fuktäng) samt värdet för friluftslivet med läget nära
Göteryds kyrkby. Områdets naturvärden hotas av att gran expanderar på
bekostnad av tall och lövträd, att skogen blir tätare och mindre variationsrik. För
att gynna bevarandevärdena behövs skötselåtgärder som möjliggörs i och med att
beslut om naturreservat fattas. För att gynna bevarandevärdena behövs föreskrifter och skötselåtgärder som möjliggörs i och med att beslut om naturreservat
fattas. Skötselåtgärderna specificeras närmare i bilaga 2.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ärendets beredning

Utredningen om områdesskydd initierades 2018 då Växjö stift lämnade in en s.k.
Komet-anmälan med förslag om fem nya naturreservat på egen mark varav
Göteryd var ett. Stiftet hade också önskemål om bytesmark. Förslaget ledde till
en affär mellan Naturvårdsverket och Växjö stift där Naturvårdsverket
förvärvade delar av Göteryd 1:1. Enligt köpekontrakt upplåter Naturvårdsverket
servitut till Växjö stift på det aktuella området som kommer att avstyckas gällande
båtplatser ca 10 meter längs strand och ca 5 meter upp på land samt mindre
brygga ca 6x2 meter, gäller både gölen och sjö enligt karta i bilaga till kontraktet.
På angränsande fastighet Ljunggårdsköp 1:18 fanns sedan tidigare ett
naturvårdsavtal. Diskussion inleddes därför med fastighetsägarna om detta
område och andra områden med stora naturvärden på den fastigheten, som
ägarna tidigare föreslagit i en Komet-anmälan (men som då inte kunde
prioriteras), skulle kunna ingå i naturreservatet. Detta resulterade i att remissförslaget kom att omfatta även delar av Ljunggårdsköp 1:18. Under remisstiden
har dock ägarna meddelat att de vid en sammanvägd bedömning har kommit
fram till att det är deras önskan att deras fastigheten inte ska ingå i
naturreservatet, se redovisade synpunkter nedan.
Dialog har förts med Trafikverket som planerar en ombyggnad av väg 120 och
gränsen för naturreservatet har anpassats till gränsen för framtida vägområde
efter breddning.
Förslaget till beslut och skötselplan skickades den 18 juni 2019 till sakägare som
förelades att komma in med eventuella erinringar.
Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har samtidigt lämnats tillfälle att yttra sig
över förslaget.
Länsstyrelsen har haft dialog med Göteryds hembygdsförening, se nedan under
rubriken ”Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter”.
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Länsstyrelsen har haft dialog med representant för förre ägaren Växjö stift för
genomgång av vad de har för synpunkter på kommande naturreservat. De
framför att överenskommelsen med Naturvårdsverket om rätt till servitut bör
redovisas i beslutet.
Synpunkter på förslaget till beslut

Trafikverket framför följande. Det föreslagna området gränsar till väg 120 på en
knappt 600 m lång sträcka och på två sträckor, 150 m resp 400 m, på väg 586.
Väg 120 är asfalterad med en medeltrafik per dygn på 1648 fordon och
hastighetsgräns 80 km/h. Halkbekämpning sker normalt med salt. Planering för
breddning och förstärkning pågår. Väg 586 är asfalterad och har en medeldygnstrafik på knappt 300 fordon innan Göteryd och knappt 100 fordon efter
samhället. Hastighetsgränsen är 60 km/h respektive 70 km/h. Halkbekämpning
sker normalt med sand. Av handlingarna framgår att normalt underhåll av
vägområdet inte ska hindras. Trafikverket förutsätter att rensning av diken liksom
beläggningsarbeten betraktas som normalt underhåll som inte behöver samrådas.
Då det längs en del av vägsträckorna kommer att eftersträvas lövrik blandskog
menar Trafikverket att hänsyn i reservatsskötseln tas så att träd nära vägen i
möjligaste mån undviks och att de träd som finns nära vägen sköts så att de inte
utgör en risk för trafikanter på vägen.
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot bildandet av naturreservatet utan ser
positivt på att naturvärden skyddas långsiktigt och i enlighet med framtagen
skötselplan.
Göteryds Hembygdsförening ställer ett antal frågor med anledning av
förslaget. Vem får röja om ex. ett träd fallit över stigen? Vad räknas som
iordningställd eldplats? På Källarudden har några vandrare lagt upp en ring av
stenar där det eldas och grillas. Är detta tillåtet? Hembygdsföreningen har inte
gjort denna grillplats. I skötselplanen står det att hydrologin ska återställas vid
utlopp ur Klockargölet. Ska inte vattnet omsättas alls? Är det enbart
utloppsdiken? När Römningen stiger vissa vårar går gäddorna upp och leker i
Klockargölet. Ska Klockargölet vara helt utan fisk? Är det inte risk för att det blir
ett alltmer vattensjukt område? Vem ska de rent fysiskt kontakta om händelser,
skötsel och underhåll?
Smålands Ornitologiska förening (SmOF) ställer sig positiv till bildandet av
reservatet. De anser att vårt län måste ha ett tätt nät av stora naturreservat av
olika beskaffenheter så att den biologiska mångfalden kan bevaras och helst
stärkas. De föreslår att ett fågeltorn byggs i sydöstra delen av Klockareåns
mynning i sjön. De anser att tillträdesförbud i form av fågelskyddsområden ska
kunna pekas ut för att minska störningar från ett omfattande friluftsliv. En
inventering av fågellivet kan visa var de känsliga områdena finns. De anser att
anläggning av stigar och rastplatser i naturreservat ska göras så att nuvarande och
eventuella framtida boplatser för fåglar inte störs. Om sådana anläggningar får en
mindre bra placering försämras villkoren för dessa arter istället för motsatsen.
Föreningen bidrar gärna med sina erfarenheter innan anläggningarnas utformning
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beslutas. De anser att förslaget att jakt på fåglar inte får förekomma är bra. Övrig
jakt ska inte heller tillåtas inom reservatet. Jakt strider mot flera syften med
reservatet. I förslag till skötselplan under punkt 8 ”Barnperspektivet” anges att
området ska vara tillgängligt för barn och vuxna. Det är inte möjligt vid de
tillfällen då jakt pågår. Jaktbefriade naturreservat är viktiga under de månader av
året då jakt kan pågå var som helst eftersom den naturintresserade och
motionerande människan vill känna sig säker på att inte hamna mitt i pågående
jakt. Reservatet ska kunna ge besökarna positiva upplevelser av vacker natur, inte
negativa som det riskerar att bli om jakt pågår vid besöket. C7 anger att det är
förbjudet att störa eller skada djurlivet, något de anser att jakt gör.
Ägarna till fastigheten Ljunggårdsköp 1:18 har meddelat att de vid en
sammanvägd bedömning har kommit fram till att det är deras önskan att deras
fastigheten inte ska ingå i naturreservatet.
Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter

Trafikverket förutsätter att rensning av diken liksom beläggningsarbeten
betraktas som normalt underhåll samt att hänsyn i skötseln bör tas så att träd nära
vägen i möjligaste mån undviks och att de träd som finns nära vägen sköts så att
de inte utgör en risk för trafikanter på vägen. Länsstyrelsen gör följande
bedömning. Naturreservatet har minskats ner efter remissen vilket gör att
området inte längre gränsar mot väg 120 utan enbart gränsar till den mindre
allmänna vägen 586. Underhåll av vägdiken inom vägområde och av två
vattenföretag som passerar under allmän väg in i reservatet begränsas inte av att
naturreservat bildas. Några övriga diken som Trafikverket kan ha intresse av att
rensa finns inte enligt Länsstyrelsens bedömning. I beslut och skötselplan har
skrivningar om vattenföretagen och diken i övrigt förtydligats. I skötselplanen har
det förtydligats att bryn ska skapas mot vägen. Ett bryn är en övergång mellan
öppen mark och skog med en variation av buskar och träd som går från lägre
höjd till full trädhöjd.
Göteryds Hembygdsförening ställer ett antal frågor med anledning av
förslaget. Länsstyrelsen har med anledning av detta haft dialog med föreningen
och svarat på frågorna samt berättat att Länsstyrelsen själv kommer att förvalta
naturreservatet och att vi i det arbetet gärna samarbetar med hembygdsföreningen. Föreningen tyckte att svaren var klargörande och hade inga yrkanden.
När det gäller iordningställd eldplats finns i nuläget inget förslag från
Länsstyrelsen i skötselplanen att göra en eldningsplats. Men i föreskrifterna finns
en möjlighet att göra det i framtiden om det anses lämpligt då. Föreningen tycker
inte heller att det är lämpligt i nuläget. När de gäller återställning av hydrologin i
utlopp från Klockaregölet förtydligade föreningen att de tycker att det är bra att
det finns fisk i gölen även om inte fisket är av någon betydelse. Men de har också
upplevt att besökare har upplevt att det har varit riskfyllt att gå på gungflyt som
omger sjön och att föreningen är orolig för hur det blir längs stigarna om det blir
ännu blötare. Länsstyrelsen gör följande bedömning. Igenläggning av utloppet har
en marginell betydelse för bevarandet av naturvärdena i reservatet. Nyttan består
främst av att oönskad självföryngring av gran i tallsumpskogarna sannolikt skulle
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minska. Länsstyrelsen gör utifrån hembygdsföreningens synpunkter bedömningen att det är tillräckligt att inte utloppet kommer att rensas utan successivt
övergår till ett nytt naturtillstånd och att fisk kan fortsätta vandra upp vid lek.
Istället bör dock ett mindre dike uppströms Klockaregölet som kommer från en
nedlagd mindre deponi belägen utanför naturreservatet (300 m norr om kyrkan)
läggas igen vid dess inlopp i Klockaregölet för att minska spridning av eventuella
föroreningar från deponin.
Smålands Ornitologiska förening (SmOF) föreslår att ett fågeltorn byggs vid
maden, att tillträdesförbud i form av fågelskyddsområden ska kunna pekas ut
samt att friluftsanläggningar ska göras så att boplatser för fåglar inte störs. De
anser att jakt inte ska tillåtas inom reservatet av flera skäl. Länsstyrelsen gör
följande bedömning. Det är lämpligt att lägga till i skötselplanen att fågeltorn får
uppföras på lämpligt ställe i kanten av maden. Det är inte motiverat att besluta
om föreskrift om tillträdesförbud så länge det inte finns känd förekomst av
störningskänslig fågel. I detta fall där det finns en befintlig populär strövstig, och
inga kända störningskänsliga häckningar förekommer, bör befintlig stig fortsatt
användas. Länsstyrelsen får inte besluta om mer långtgående föreskrifter
gentemot sakägare än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Länsstyrelsen
bedömer inte att jakt, i den utsträckning som den nu bedrivs i området, behöver
förbjudas eftersom det inte förväntas bli någon konkurrens mellan rörligt
friluftsliv och jakt. Jakt på främst älg gynnar biologisk mångfald genom att bete
på tall- och lövföryngring begränsas.
Ägarna till fastigheten Ljunggårdsköp 1:18 har meddelat att det är deras
önskan att deras fastighet inte ska ingå i naturreservatet. Länsstyrelsen ändrar
därför reservatsgränsen så att fastigheten inte omfattas av beslutet eftersom
förslaget från början kom till som ett initiativ från ägaren och naturvärdena inte
är hotade.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Många växter och djur som naturligt förekommer i det svenska skogslandskapet
är idag hotade. Många av dem är beroende av gamla och grova träd eller
multnande ved, företeelser som är ovanliga i den brukade skogen. Att på vissa
platser skydda skogsområden från avverkning förbättrar förutsättningarna för att
hotade arter ska kunna finnas kvar och utveckla livskraftiga bestånd. Riksdagen
har därför i miljömålen beslutat att mer skog ska skyddas som bl.a. naturreservat
parallellt med frivilliga avsättningar som markägarna själva gör. Även öppna
våtmarker vid sjöar är naturtyper som areellt minskar i landskapet och som har
stor betydelse för hotade växter och djur.
Sjön Römningen och dess omgivningar har i länets naturvårdsprogram erhållit
klass 2 i en tregradig skala, där klass 1 är det högsta värdet. Området som helhet
har mycket stora landskapsmässiga och biologiska värden och utnyttjas för
friluftsliv. I det nu aktuella området (sydvästra delen av Römningen) finns en
kombination av flera naturtyper med höga naturvärden.
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Växjö stift har i sin egen nyckelbiotopsinventering registrerat en nyckelbiotop vid
de äldsta tallarna vid sjön och de har också avsatt stor andel av området som
”naturvård, orört” i sin certifiering. I sydöst gränsar området till ett naturvårdsavtal med trädklädd betesmark som slutits mellan Länsstyrelsen och ägarna till
fastigheten Ljunggårdsköp 1:18.
Skogen är ett för länet ovanligt stort område med naturskogskaraktär. Skogens
läge vid sjö och öppen mad samt att området redan idag har välanvända
friluftslivsanordningar i närheten av bebyggelse gör området väl värt att skydda
som naturreservat. Bildandet av naturreservatet blir ett led i att uppfylla Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges
miljökvalitetsmål. Naturreservatet bidrar till miljökvalitetsmålen Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och
vattendrag.
Bevarandet av naturvärdena i området går inte att förena med skogsbruk eller
exploatering. Genom att naturreservat inrättas kan ett långsiktigt skydd garanteras
för de stora bevarandevärdena. Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt
7 kap 25 § miljöbalken, att reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig
balans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta innebär för
enskilds rätt att använda mark och vatten. Reservatsbildningen är förenlig med
miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om hushållning med mark och
vatten i 3 och 4 kapitlen miljöbalken.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna
ordningsföreskriften enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivningen.
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Namn:

Göteryd

NVR-Id:

2048498

Län:

Kronobergs län

Kommun:

Älmhult

Natura 2000:

Området ingår ännu inte i nätverket men kan komma att
föreslås i framtiden

Lägesbeskrivning:

Ca 100 m norr om Göteryds kyrka/kyrkby och 15 km väster
om Älmhults tätort

Centrumkoordinater
(SWEREF99TM)

X: 431937, Y: 6270542

Naturgeografisk region:

11 Sydsvenska höglandets västdel

Riksintresse:

Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6)

IUCN-kategori

IV, Habitat/Artskyddsområde (Habitat/Species Management
Area)

Gränser

Enligt karta, bilaga 1

Areal

Totalt: 100,5 ha varav 54,2 ha land och 46,3 ha vatten

Fastigheter och
markägarkategori:

Fastigheter

Markägarkategori

Göteryd 1:1
(Ny fastighetsbeteckning
kommer vid avstyckning)

Naturvårdsverket
(f.d. Växjö stift)

Servitut/rättigheter/
samfälligheter:

-

Ledningsrätt, tele, 0765-13/15.1, Ekonomiska
föreningen Göteryd- Delary fiber syd
Vid kommande avstyckning kommer servitut upplåtas
till Växjö stift för båtplatser och mindre bryggor
Gösköpsån torrläggningsföretag (akt 2*1050, LM
147)
Sjuhult och Göteryd prästgård torrläggningsföretag
(akt 1*0323)

Sakägare:

Enligt bilaga 4

Förvaltare:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
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BESKRIVNING AV OMRÅDET
Det aktuella området ligger omedelbart norr om kyrkbyn Göteryd och allmänna
vägen 120 samt söder om sjön Römningen.
Den västra och större delen består av barrblandskog av tall och gran, tallbevuxen
myr och strandkärr. Skogen har stort inslag av gamla och grova träd. Det finns
god tillgång på både stående och liggande död ved. Brandticka växer bland annat
på död ved i området. I gläntor finns inslag av ek, björk och annat löv. Utmed
strandkanten växer tallar som närmar sig 200 år. Området har historiskt varit
betydligt mer öppet och delar av fastmarken har varit ljunghed. Idag är skogen till
stor del gammal och området har stora värden för t.ex. svampar, insekter och
fåglar. Den östligaste delen består av en restaurerad öppen mad (fuktäng) med
god hävd genom bete och slåtter. Kring sjön finns flera öppna och hävdade
mader. Sjön har varierande stränder med flera naturtyper och ett rikt fågelliv.
Flytsäv förekommer inom området. Klockgentiana och sjötåtel finns i närbelägna
vikar utanför området.
I området finns en anlagd stig, med spång över de blötaste delarna. Utefter stigen
finns informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden.
Området kring sjön Römningen är mycket rikt på fornlämningar och fynden av
hällkistor är speciellt många. Hällkistor är gravar från slutet av stenålder till början
av bronsåldern. Området utgör en kulturhistorisk miljö av nationell betydelse, en
kulturmiljö av riksintresse. Reservatet är beläget inom området. Inom reservatet
har man hittat boplatser, en fyndplats, en kolbotten efter en resmila, en medeltida
husgrund och rester av en skvaltkvarn. Området kring Römningen har även ett
historiskt värdefullt odlingslandskap med rötter i medeltiden.

KUNGÖRELSE
Länsstyrelsen kungör detta beslut i vår författningssamling. Vi för också in
kungörelse om beslutet i ortstidning i enlighet med 27 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252). I detta fall för vi in
kungörelsen i tidningarna Smålandsposten och Smålänningen. Sakägare ska anses
ha fått del av beslutet den dag kungörelsen är införd i tidningen. Beslutet i sin
helhet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 5.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av vik. landshövding Kristina Zetterström med
naturskyddshandläggaren Helene Pettersson som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också vik. länsrådet Stefan Carlsson, enhetschefen Martin
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Sjödahl, funktionschefen Elisabet Ardö, länsjuristen Saramaria Johansson,
naturvårdsförvaltaren Alexandra Nielsen och vattenvårdshandläggaren Theodor
Samuelsson medverkat.

BILAGOR
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Sändlista
4. Miljöbalkens regler om naturreservat
5. Överklagandehänvisning

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Postadress
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Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
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BESKRIVNINGSDEL

1. SYFTET MED RESERVATET
Syftet med naturreservatet är att:
− bevara värdefulla naturmiljöer med tall- och lövrika skogar, myrmarker,
strandmiljöer, mad och sjö så att den biologiska mångfalden bevaras och
gynnas,
− skogen ska vara naturskogsartad genom att vara varierad och flerskiktad
med god tillgång på gamla träd, grova träd, ihåliga träd samt stående och
liggande död ved,
− mad och sjö bidrar till ett rikt fågelliv med lämpliga miljöer för häckning
och födosök,
− det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser.
Syftet ska uppnås genom att:
− naturen skyddas genom föreskrifter som reglerar jord- och skogsbruk och
olika typer av exploatering,
− skogen ska i huvudsak präglas av naturliga processer vilket kan efterliknas
genom naturvårdsbränning eller annan naturvårdande skötsel. Genom
skötsel ska också skog som är påverkad av skogsbruk restaureras, gran
begränsas och livsmiljöer för växt- och djurlivet kan nyskapas,
− maden bibehålls öppen,
− strövstig med tillhörande anordningar främjar upplevelsevärdena.
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2. ADMINISTRATIVA DATA
Tabell 1. Administrativa data
Namn:

Göteryd

NVR-Id:

2048498

Län:

Kronobergs län

Kommun:

Älmhult

Natura 2000:

Området ingår ännu inte i nätverket men kan komma att
föreslås i framtiden

Lägesbeskrivning:

Ca 100 m norr om Göteryds kyrka/kyrkby och 15 km väster
om Älmhults tätort

Centrumkoordinater
(SWEREF99TM)

X: 431937, Y: 6270542

Naturgeografisk region:

11 Sydsvenska höglandets västdel

Riksintresse:

Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3:6)

IUCN-kategori

IV, Habitat/Artskyddsområde (Habitat/Species Management
Area)

Gränser:

Enligt karta, bilaga 1

Areal:

Totalt: 100,5 ha

Land: 54,2 ha
Vatten: 46,3 ha

Fastigheter och
markägarkategori:

Fastigheter

Markägarkategori

Göteryd 1:1
(Ny fastighetsbeteckning
kommer vid avstyckning)

Naturvårdsverket
(f.d. Växjö stift)

Servitut/rättigheter/
samfälligheter:

-

Ledningsrätt, tele, 0765-13/15.1, Ekonomiska
föreningen Göteryd - Delary fiber syd
Vid kommande avstyckning kommer servitut upplåtas
till Växjö stift för båtplatser och mindre bryggor
Gösköpsån torrläggningsföretag (akt 2*1050, LM
147)
Sjuhult och Göteryd prästgård torrläggningsföretag
(akt 1*0323)

Sakägare:

Enligt bilaga 4 till beslutet

Förvaltare:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Tabell 2. Prioriterade bevarandevärden
Typ
Naturtyper
Strukturer
Arter
Friluftsliv

Värde
Naturskogsartade tall- och lövrika skogar, öppen mad.
Gamla träd, multnande ved, gläntor och bryn.
Vedlevande insekter, mossor, lavar, svampar, fågelliv.
Naturupplevelser i skog och vid sjö. Ostördhet.

Tabell 3. Naturtyper enligt nuvarande förhållanden (enligt KNAS) och enligt
bevarandemålen.
Areal enligt
nuvarande
förhållanden
(ha)

Naturtyp

Areal enligt
bevarandemålen
(ha)

Tallskog

15,2

15,2*

Tallsumpskog

14,9

14,9

Granskog

2,5

0,0

Öppen våtmark

8,6

8,6

Barrblandskog

6,0

0,0

Lövblandad barrskog

1,0

Ädellövskog

0,1

0,1

Ungskog inkl hyggen

1,0

0,0

Triviallövskog med ädellöv

0,7

0,7 – 1,5*

Sumpskogsimpediment

3,1

3,1

Övriga skogsimpediment

0,9

0,9

Sjö och vattendrag

46,3

46,3

0,1

0,1

SUMMA

100,5

100,5

Varav produktiv skogsmark

41,5

41,5

Exploaterad mark inkl friluftslivsanläggning

9,7 - 10,5*

*Det är svårt att lägga fast framtida arealfördelning mellan dessa skogstyper, det kommer också
sannolikt bli en fluktuation mellan dessa tre typer över tid.
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3. HISTORISK OCH NUVARANDE MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING
Kring sjön Römningen finns gott om förhistoriska lämningar. Mest utmärkande
är att Göteryds-trakten är mycket rikt på hällkistor, se längre ner under
”Kulturhistoriska värden”.
Under det senaste årtusendet har det småländska landskapet präglats av
inägomark med åker och äng samt skogbete på utmarken. Det aktuella området
ligger till stor del på utmark. Detta området bestod på den tiden av öppna mossar
och kärr och betad skog, bitvis ljunghed. I kärren, t.ex. runt Klockareån, bedrevs
slåtter. Under denna period har det även funnits en skvaltkvarn vid Klockareån.
Under senare delen av 1900-talet minskade andelen hävdade marker vilket
förändrade landskapet. När hävden uteblev växte området igen till en barrblandskog med tall och gran. Sänkning av sjön Römningen har lett till att där det
tidigare varit öppen mosse har tall etablerat sig och bildat en barrsumpskog. Dike
från Klockaregölet till Römningen, kan också ha påskyndat tallens etablering på
de tidigare öppna myrarna.
4. OMRÅDETS BEVARANDEVÄRDEN
4.1.

GEOVETENSKAPLIGA VÄRDEN OCH FÖRHÅLLANDEN

I området är jordarterna sandiga och grusiga moräner. Berg i dagen är ovanligt.
Torvmark täcker stora ytor.
4.2.

TERRESTRA VÄRDEN

Den västra och största delen består av naturskogsartad barrblandskog av tall och
gran, tallbevuxen myr och strandkärr. Skogen har stort inslag av gamla och grova
träd. Det finns god tillgång på både stående och liggande död ved. Brandticka
växer på död ved i området. I gläntor finns inslag av ek, björk och annat löv.
Utmed strandkanten växer tallar som närmar sig 200 år. Området har stora
värden för t.ex. svampar, vedlevande insekter och fåglar. I centrala delen av
området finns en myrsjö, Klockaregölet, omgiven av tallsumpskog och gungflyn.
Den östligaste delen består av en restaurerad öppen mad (fuktäng), Svensäng,
med god hävd genom bete och slåtter.
4.3.

LIMNISKA VÄRDEN

Römningen är en naturligt näringsfattig sjö. Sjön har ett medeldjup på drygt en
meter och ett maxdjup på 3,75 meter. Sjön är påverkad av kalkningsverksamhet
som sker i uppströms liggande vattendrag. Målet för kalkningen är uppfyllda och
vattenkemin pekar på att försurningskänsliga arter kan fortsätta leva vidare och
fortplanta sig i sjön. Provfisken visar att abborre, benlöja, braxen, gärs, gädda,
mört och siklöja förekommer. Sjön är påverkad genom sänkning år 1900. Vid
sänkningen minskade sjöarealen med 47 % vilket har påverkat sjöns planform
och svämplan. Sjön har varierande stränder med flera naturtyper. Det finns
stränder med bottenvegetation med bl.a. braxengräs och notblomster. I sjön finns
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äkta målarmussla och flat dammussla. Arterna flytsäv, sjötåtel och klockgentiana
förekommer i strandmiljöerna kring sjön. Sjön har måttlig ekologisk status.
Klockaregölet är en typisk liten myrsjö med näringsfattigt brunfärgat vatten.
Vegetationen är gles med flytbladsväxter och akvatiska mossor. Utmed
stränderna möter myrvegetationen med gles starr, flytande vitmossebestånd och
bitvis gungfly.
4.4.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Området kring Göteryd är ett av de mest hällkistetäta i Sverige, i Göteryd socken
finns över 90 dokumenterade hällkistor. Hällkistorna är gravar daterade mellan
yngre stenåldern till äldre bronsåldern. Området utgör en kulturhistorisk miljö av
nationell betydelse, en kulturmiljö av riksintresse. Reservatet är beläget inom
området men det finns inga kända hällkistor där.
Inom reservatet finns flera fornlämningar, bland annat två boplatser daterade till
stenåldern, en kolbotten efter en resmila och en skvaltkvarn. Det finns även en
medeltida husgrund med källare. Enligt traditionen ska en Germund Jonae, präst i
Göteryd åren 1558 - 1611, ha gömt sig i denna källare för att undkomma
danskarna. Enligt Göteryds hembygdsförening ska gropen även ha nyttjats som
vinkällare för nattvardsvin under ofredstid.
Sjön Römningen har flottats och ingått i Helgeåns flottningssystem. Flottningssystemet har sin slutpunkt vid Delary bruk och passerar sjöarna Hängasjön och
Römningen.
Området kring Römningen har även ett historiskt värdefullt odlingslandskap med
rötter i medeltiden.
4.5.
4.5.1.

FRILUFTSLIV
Tillgänglighet

Området är lättillgängligt till fots från Göteryds kyrkby och från riksväg 120. Från
sjön kan man gå iland utmed stranden med båt/kanot. I den västra delen finns en
stig som går kring sjön och ut på uddarna, stigen är lättgången men ej fullt
tillgänglighetsanpassad.
4.5.2.

Slitage och störningar

Risken för slitage och störningar från det rörliga friluftslivet bedöms som liten.
4.6.

ANLÄGGNINGAR

Utmed stigen finns spänger och informationstavlor och natur- och
kulturhistoriska värden. Det finns inga övriga anordningar eller byggnader.
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PLANDEL

5. SKÖTSELOMRÅDEN
Naturreservatet är indelat i 4 skötselområden samt beskrivning av åtgärder för
friluftslivet (nr 5). Vissa skötselområden är indelade i delområden, se
skötselplanekartan i bilagan.

5.1.

BEVARANDEMÅL FÖR HELA OMRÅDET

Arealen gammal skog i området ska öka. Det ska finnas en variation av trädslag,
trädålder, skiktning och olikformighet i träd- och buskskikt och det ska finnas
gamla och grova träd, hålträd och död ved i olika former och nedbrytningsstadier.
Småskaliga naturliga processer som exempelvis trädens föryngring, åldrande och
avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom störningar, t.ex.
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka dynamik
och struktur. Områden som idag domineras av gran ska skötas i riktning mot
skogar där tall och löv dominerar och som efterliknar naturligt brandpräglade
skogar.
Myrarnas hydrologi är påverkad av sjösänkning och vattenanläggningar som
berör intressen utanför reservatet. Det ska eftersträvas att hydrologin restaureras
utifrån vad som är möjligt.
Området ska vara artrikt med typiska arter för respektive naturtyp.

5.2.

GENERELLA RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER FÖR HELA OMRÅDET

Multnande ved, hålträd och savflöden ska aktivt skapas (s.k. veteranisering) med
olika metoder, t.ex. ringbarkning eller kapning till högstubbar. Död ved ska också
skapas i strandkanterna om tillgången på död ved är liten. Bryn och variation i
övrigt får skapas genom punktinsatser som ringbarkning eller andra åtgärder. Ved
från vidtagna skötselåtgärder lämnas kvar eller flyttas inom området med
undantag av granved som kan tas ut om tillgången på död granved vid tillfället är
tillräcklig. Ris får köras bort. Även övriga träd som bedöms vara farliga eller faller
på olämpliga ställen får flyttas till annan plats inom reservatet.
Granföryngring ska begränsas och föryngring av tall, asp och andra lövträd kan
vid behov gynnas genom åtgärder som t.ex. naturvårdsbränning, småskalig
markberedning i kombination med insådd av frö eller ollon av lokal proveniens.
Invasiva, främmande eller expansiva arter ska tas bort. Utsättning av i naturtypen
naturligt förekommande arter får ske.
Fågel-, fladdermus- och insektsholkar samt boplattformar för fåglar får vid behov
sättas upp. Jordblottor får skapas för att gynna växt- och djurliv.
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Fågeltorn får uppföras på lämpligt ställe i kanten av maden.
Om Länsstyrelsen bedömer att syftet och de uppsatta målen för skötselområden,
naturtyper eller arter hotas av visst vilt kan Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen
utsedd uppdragstagare bedriva jakt för att begränsa skador. Detta kan t.ex. gälla
invasiva arter.
Kulturlämningar får röjas fram och synliggöras.
Det finns två lagligt utförda vattenanläggningar som går i gränserna till reservatet.
En omprövning av dessa strider inte mot skötselplanen men är inte heller
prioriterad för närvarande.
Utmed sjön Römningen strand i väster och i södra spetsen av Klockaregölet finns
i köpekontraktet rätt till servitut (för inskrivning vid kommande lantmäteriförrättning) för båtplatser ca 10 meter längs strand och ca 5 meter upp på land
samt mindre brygga ca 6 x 2 meter. Strandskyddsdispens kan krävas för
genomförande.

Tabell 4. Skötselområden
Typ av skötselområde

Antal delområden

Areal (ha)

1. Myr och tallsumpskog

2

24,4

2. Lövrik blandskog

1

20,3

3. Mad/Fuktäng

1

11,9

4. Sjö

1

43,9

5. Friluftsliv

-

-

SUMMA

100,5
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SKÖTSELOMRÅDEN

Skötselområde 1: Myr och tallsumpskog (24,4 ha)
Beskrivning

Tallsumpskog där tall är det dominerande trädslaget med inslag av gran och
björk. Tallbestånden är från samma generation och likåldrigt. På blötare partier
inom området är skogen glesare, senvuxen och övergår mer mot öppen myr.
Enligt historiska kartor har hela området varit av mer öppen karaktär. Hydrologin
är påverkad av att både Klockaregölet och Römningen är sänkta. Det vore
gynnsamt för naturvärdena med återställning av ingreppen.
Fältskiktet består främst av tuvull men även inslag av andra karaktärsarter som
blåbär, lingon, ljung och vitmossor förekommer.
I södra spetsen av Klockaregölet finns rätt till servitut för båtplatser och mindre
brygga, se detaljer ovan under ”Generella riktlinjer och åtgärder”.
Bevarandemål

Skogbevuxen myr och kärr (naturtyper 91D0, 7140). Olikåldrig tallsumpskog och
öppen myr på blötare partier. Sammansättningen av trädslag varierar inom
området. Tall är det dominerande trädslaget, björk och annat löv förekommer
naturligt. Gran förekommer mycket begränsat.
Skogar med stor andel gamla träd samt i de flesta åldersklasser. I skogarna finns
riklig tillgång på hålträd, stående och liggande multnande ved.
Skötselåtgärder

− Vidkroniga, grova eller senvuxna träd ska gynnas genom att inväxande
träd fälls eller dödas genom t.ex. ringbarkning. Även yngre träd får gynnas
på detta sätt för att öka mångfalden av naturligt förekommande trädslag.
− I täta yngre trädgrupper kan utglesning göras för att skapa grövre och
vidkroniga träd och variation i täthet.
− Granföryngring röjs bort löpande vid behov.
− Ett dike som kommer från en nedlagd mindre deponi belägen utanför
naturreservatet (300 m norr om kyrkan) och har utlopp i Klockaregölet
ska läggas igen i lämpliga delar för att eventuella föroreningar från
deponin ska fångas upp. Utloppet från Klockaregölet ska inte läggas igen
men ska inte heller rensas utan tillåtas att successivt övergå i ett nytt
naturtillstånd.
− Centrala delar av mosseplan får röjas för att skapa en öppnare mosse.

428

11 (17)

SKÖTSELPLAN

Bilaga 2

Datum

Ärendenummer

2019-12-04

511-3-2018

Skötselområde 2: Lövrik blandskog (20,3 ha)
Beskrivning

Blandskog av tall och gran med inslag av ädellöv och triviallöv. Markfuktigheten
varierar från torrt till blött närmast sjö och våtmarker. I området finns gott om
stående och liggande död ved. Vindfällen av gran har skapat gläntor där ädellöv,
främst ek, och triviallöv förekommer. I hela området finns äldre grova tallar och
längs med strandlinjen i det nordvästra området finns ett par tallar som närmar
sig 200 år. Fältskiktet består av blåbär, lingon, ljung och andra karaktärsarter för
taiga. I skogskanten nära kyrkan finns en gammal sandtäkt.
Ett dike i vattenanläggningen Sjuhult och Göteryd prästgård torrläggningsföretag
(akt 1*0323) går i reservatsgränsen i nordväst.
Utmed sjön Römningen längst i väster (2B) finns rätt till servitut för båtplatser
och mindre brygga, se detaljer ovan under ”Generella riktlinjer och åtgärder”.
Bevarandemål

Blandskog som domineras av tall (naturtyp Taiga, 9010) och med stort inslag av
löv, t.ex. ek, bok, björk, asp, sälg, rönn, oxel, m.m. Skogar med stor andel gamla
och grova träd samt träd i de flesta åldersklasser. I skogarna finns riklig tillgång på
hålträd, stående och liggande multnande ved samt gläntor. Inslaget av gran
minskar långsiktigt till en låg nivå.
Skötselåtgärder

− Gran avvecklas/minskas på sikt. Rena granplanteringar (i 2B och 2C,
markerade med snedstreckning på kartan) samt granar som står i gläntor
med lövföryngring avvecklas först. Virket kan till stor del köras bort efter
att lämplig mängd lämnats kvar som ringbarkad, stående eller liggande
död ved.
− Småskalig naturvårdsbränning eller försiktig markberedning får användas
för att gynna föryngring av tall och asp.
− Inväxande gran ska fällas/ringbarkas i hela området. Enstaka granar
sparas.
− Vidkroniga eller grova träd av främst tall, ek, asp, sälg, rönn och oxel ska
gynnas genom att inväxande träd fälls eller dödas genom t.ex.
ringbarkning. Även yngre träd och övriga arter får gynnas på detta sätt för
att öka mångfalden av naturligt förekommande lövträd och buskar. Bryn
och gläntor ska bevaras och vid behov skapas.
− I täta yngre trädgrupper görs utglesning för att skapa grövre och
vidkroniga träd och variation.
− Mot väg 586, bebyggelse och mad skapas lövrika bryn.
− Granföryngring röjs bort löpande vid behov.
− 2D: Den gamla sandtäkten får skötas för att skapa solexponerade
sandytor t.ex. frihuggning, bortskrapning av vegetation och bränning.
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Skötselområde 3: Mad/Fuktäng (11,9 ha)
Beskrivning

Området är uppdelat i två fuktängar, ett mindre (1,9 ha) strandkärr (3A) i norra
delen av reservatet och en större (10,0 ha) mad (3B) i östra delen av reservatet.
Strandkärret är bevuxet med starr, pors och en del träd. Den större maden är
öppen, restaurerad och hävdad sedan år 2000. Hävden består av betning och
maskinslåtter. Mitt i maden rinner vattendraget Klockareån som mynnar ut i
Römningen. Kring Römningen finns klockgentiana, en art som är beroende av
hävd eller påverkan från is-erosion i strandmiljöer.
Här finns ett jordbruksarrende (t.o.m 2022-03-13) där det anges att marken ska
hävdas väl. Arrendatorn erhåller också stöd för marken. Detta överensstämmer
väl med bevarandemålen.
Klockareån i sydöstra gränsen ingår i vattenanläggningen Gösköpsåns
torrläggningsföretag (akt 2*1050, LM 147).
Bevarandemål

Mad/fuktäng med blåtåtel och starr (naturtyp 6410).
Maden i skötselområde 3b är öppen och hävdad. Naturlig näringsstatus, näring
som tillförs kommer endast från betande djur eller från översvämning från
vattendraget.
Fuktängen i skötselområde 3a är ett strandkärr som i huvudsak utvecklas fritt.
Skötselåtgärder

− 3B: Hävd med bete, slåtter eller fräsning.
− 3B: Röjning av träd som etablerar sig ute på maden löpande.
− 3B: Insådd/utplantering av kärlväxtarter med regional proveniens, t.ex.
klockgentiana, i mån av resurser.
− 3A: Inga åtgärder utöver att röjning av träd som etablerar sig ute på
maden är tillåtet men inte prioriterat för närvarande.
− Ett fågeltorn/plattform får uppföras i kanten av maden om resurser
finns.
Skötselområde 4: Sjö (43,9 ha, vid högvatten 46,3 ha)
Beskrivning

Römningen är en naturligt näringsfattig sjö. Sjön har varierande stränder med
flera naturtyper och ett rikt fågelliv. Flytsäv förekommer inom området.
Klockgentiana och sjötåtel finns i närbelägna vikar utanför området. Det finns
stränder med bottenvegetation med bl.a. braxengräs och notblomster. Sjön har
måttlig ekologisk status.
Klockaregölet är en typisk liten myrsjö med näringsfattigt brunfärgat vatten.
Vegetationen är gles med flytbladsväxter och akvatiska mossor. Utmed
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stränderna möter myrvegetationen med gles starr, flytande vitmossebestånd och
bitvis gungfly.
Längst i väster vid Römningen strand samt i södra spetsen av Klockaregölet finns
rätt till servitut för båtplatser och mindre brygga, se detaljer ovan under
”Generella riktlinjer och åtgärder”.
Bevarandemål

Sjöarnas hydrologi ska vara naturlig i möjligaste mån. Artsammansättningen i
sjöarna ska hållas naturlig och negativ inverkan av främmande arter eller
fiskstammar får inte ske. Sjöarna ska ha ekologisk funktionella kantzoner för att
minska näringsbelastningen till vattenmiljöerna och bidra till den biologiska
mångfalden. Flytsäv finns inom området.
Skötselåtgärder

Kantzonerna mot vatten består av ogödslade, hävdade mader eller av lövrik skog
med gamla grova träd och död ved. Död ved som faller ut i vattnet lämnas
liggande och ytterligare död ved får vid behov tillföras.
Angående diken till och från Klockaregölet, se ovan under skötselområde 1.
Angående befintliga vattenanläggningar se ovan under ”Generella riktlinjer och
åtgärder”.

Skötselområde 5: Friluftsliv

I området finns en strövstig som går genom reservatet. Längs stigen finns skyltar
med information om områdets natur- och kulturmiljövärden.
Bevarandemål

Informationen i området ska vara lättillgänglig och bidra till att förhöja
upplevelsen av besöket, genom att den är lättläst, fokuserar på upplevelser i
området samt har informativa kartor. Områdets friluftsanläggningar ska vara i
gott skick och underlätta för besökarna.
Skötselåtgärder

− Informationsskyltar bibehålls och görs på sikt om i Länsstyrelsens layout.
− Befintlig stig med spänger bibehålls och sittbänkar ska förbättras. Ändring
eller tillägg till strövstig får göras.
− För parkering kan kyrkans P-plats användas. Informationsskylt bör sättas
vid P-plats och vid reservatsgränsen. Samråd sker med lokala
församlingen.
− Länsstyrelsens hemsida ska ha god information om området.
− Gränsmarkering av området ska ske.
− Fågeltorn får uppföras på lämpligt ställe i kanten av maden.
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6. JAKT OCH FISKE
Enligt föreskrifterna är det förbjudet att jaga fågel, utfodra vilt och anlägga åtel
inom reservatet. Saltsten för vilt får sättas upp. Om behov finns kan jakttorn
byggas och siktgata öppnas. Uttransport av fällt vilt på våtmark får enbart ske
med fyrhjuling eller dragare med liknande marktryck. I övrigt inskränker inte
naturreservatet rätten till jakt och fiske i området.
7. BRÄNDER, STORM, ÖVERSVÄMNINGAR, INSEKTS/SVAMPANGREPP
Vid händelser som medför att stora mängder träd dör och/eller faller omkull vid
t.ex. storm, insektsangrepp eller översvämning gäller följande. All död ved från
lövträd och tall lämnas inom området, men veden får vid behov flyttas till annat
skötselområde eller om det är stora mängder till annat naturreservat. Om dessa
händelser medför mycket stora mängder ris och toppar får delar av dessa tas ut.
Eftersom det främsta syftet med naturreservatet inte är att skapa multnande ved
av gran kan angrepp av insekter m.m. som riskerar att medföra betydande skada
på grannfastighet åtgärdas genom borttransport, barkning eller motsvarande av
gran.
8. BARNPERSPEKTIVET
Området ska genom information, stig och rastplats m.m. vara tillgängligt för både
barn och vuxna.
9. UTMÄRKNING
Reservatsgränsen på land ska märkas ut vilket innebär att gränsmärken målas på
träd och på stolpar som slås ned i marken. Gränsmärkena ska placeras så att det
går att se från ett märke till nästa. Vid gränsmarkering i skogsmark ska i
gränslinjen, med 0,5 m på vardera sidan reservatsgränsen, röjas en tydlig gata.
Denna gata får vid behov underhållas av förvaltaren. De träd som avverkas i
gränsgatan tillfaller fastighetsägaren som också själv får ta vara på dem eller låta
dem ligga kvar. Reservatsgräns som sammanfaller med fastighetsgräns ska
underhållas som fastighetsgräns på sedvanligt sätt.
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10. SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV SKÖTSELÅTGÄRDER
Tabell 4. Sammanfattande prioritering av skötselåtgärder
Skötselområde

Åtgärd

Prioritet, 1-3 Tidpunkt

Gynna vidkroniga/grova träd, yngre
efterträdare. Skapa bryn och gläntor
Ta bort främmande arter

1

Inom 5 år

Avverkning av granbestånd
(snedstreckat på kartan)

2

Med början inom
10 år

1

Utglesning och veteranisering av tall

2

Inom 10 år

1A

Igenläggning av dike med inlopp på
Klockaregölets västra sida

2

Inom 5 år

3B (3A)

Röjning av träd på mad

3

Vid behov

1, 2

Röjning av granföryngring

3

Vid behov

Gränsmarkering

1

Inom 2 år

Information om reservatet

1

Inom 5 år

Markering av stig, sittbänkar

2

Inom 10 år

Underhåll av stig och skyltar

3

Vid behov

Fågeltorn

3

I mån av resurser

1, 2
2B, 2C
m.m.

Prioritet: 1= Högst, 2= Hög, 3= Lägre

11. FÖRVALTNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING
Länsstyrelsen är ansvarig för att skötseln av reservatet följer fastställd skötselplan.
Detta inkluderar dokumentation och uppföljning av utförda åtgärder.
Länsstyrelsen har även ansvar för den operativa tillsynen i naturreservat enligt 26
kap. miljöbalken genom att övervaka att föreskrifter, dispenser och tillstånd följs.
Uppföljning av bevarandemålen ska ske. En uppföljningsplan för länets alla
skyddade områden där detta förtydligas håller på att tas fram av Länsstyrelsen.
Uppföljning av utförda åtgärder och av bevarandemålen ligger till grund för en
utvärdering av:
− om syftet med reservatet har uppnåtts,
− om bevarandemål och gynnsamt tillstånd uppnåtts i reservatet,
− om skötselmetoder behöver förändras,
− om en revidering av skötselplanen behövs.
12. BILAGA
Skötselplanekarta
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MILJÖBALKENS REGLER OM NATURRESERVAT
Bestämmelser om skydd för naturen finns i 7 kap. miljöbalken (MB)(1998:808)
och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (FO).
Enligt 7 kap 4 § MB får ett mark- eller vattenområde av Länsstyrelsen förklaras
som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett
område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.
Enligt 7 kap 5 § MB skall i ett beslut om att bilda naturreservat anges de
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att
uppnå syftet med reservatet (inskränkning i pågående markanvändning). Om det
behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat får Länsstyrelsen enligt 7
kap 6 § MB förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att
vissa för skyddet nödvändiga åtgärder utförs inom reservatet. Föreskrifter om
rätten att färdas och vistas inom ett naturreservat och om ordningen i övrigt
inom området får meddelas av Länsstyrelsen enligt 7 kap 30 § MB och 22 § FO,
om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet.
Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får länsstyrelsen helt eller delvis upphäva tidigare
beslut om naturreservat med föreskrifter som har meddelats enligt 7 kap. 4 - 6 §§,
om det finns synnerliga skäl.
Länsstyrelsen skall enligt 3 § FO fastställa en skötselplan för reservatet. Planen
anger de långsiktiga målen för skötseln av området och föreskriver vilka åtgärder
som skall vidtas för att nå dessa mål. Skyddade områden förvaltas av den
länsstyrelse som beslutat om skyddet. Länsstyrelsen får dock enligt 21 § FO
besluta att en annan myndighet, juridisk person eller markägare som har
förutsättningar för att ha ett sådant ansvar skall förvalta ett naturreservat.
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB skall enligt 25 §
hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
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DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos regeringen.
HUR ÖVERKLAGAR JAG BESLUTET?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via epost; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län,
351 86 Växjö.
TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet
inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det regeringen 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.
DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA
• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
• hur du vill att beslutet ska ändras, samt
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som
är större än 15 MB via e-post.
OMBUD
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget
namn, adress och telefonnummer.
BEHÖVER DU VETA MER?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
kronoberg@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange
diarienummer 511-3-2018.

Postadress
351 86 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20
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Sidnummer,
beslut 1(2)
2019-12-06

Tekniska nämnden

§ 127 Helgeåns Vattenråd
Ärendenummer TN 2019/42

Tekniska nämndens beslut
 Älmhults kommun avslutar sitt medlemskap i Helgeåns vattenråd från och
med år 2020.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns tekniska råd anmälde sitt intresse av medlemskap i
vattenrådet år 2012 (KS §15 2012) och har betalat rådets årliga serviceavgift
sedan 2013 (§ 92). Helgeåns vattenråds syfte är att medlemmarna i vattenrådet
tillsammans ska verka för en hållbar skötsel av vattenresurserna i enlighet med
EU:s ramdirektiv för vatten, vilket innefattar god vattenkvalitet, en god
vattenhushållning samt verka för en långsiktig biologisk mångfald.
Tekniska nämnden gav 2019-10-29 § 115 tekniska förvaltningen i uppdrag att
utreda Helgeåns vattenråds funktion till nästkommande nämndssammanträde för
att diskutera kommunens fortsatta deltagande i rådet.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Roland Johansson (M) föreslår att Älmhults kommun avslutar sitt deltagande i
Helgeåns vattenråd från och med år 2020 med motiveringen att tekniska
nämndens ekonomiska förutsättningar kräver en omprioritering av utgifter och
vattenrådets funktion för Älmhults kommun är oklar.
Helen Bengtsson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut:

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden godkänner att Älmhults kommun ska bidra med ca 35000
kronor till Helgeåns vattenråds serviceavgift för verksamhetsåret 2020.
2. Tekniska nämnden uppdrar tekniska förvaltningen att utvärdera Älmhults
kommuns deltagande i Helgeåns Vattenråd efter verksamhetsår 2020.
Utvärderingen ska presenteras till tekniska nämnden senast januari 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Roland Johanssons förslag mot Helen Bengtssons förslag
och finner att nämnden bifaller Roland Johanssons förslag.
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Roland Johanssons förslag
Nej-röst för Helen Bengtssons förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller nämnden Roland Johanssons förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Roland Johansson (M)
Jens Jörgensen (M)
Lars Henriksson (C)
Ola Willhammar (C)

Helen Bengtsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Staffan Ferm (S)

_____
Beslutet skickas till
Helgeåns vattenråd
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-11-08
2019-11-08
Tekniska förvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Helgeåns vattenråd
Ärendenummer TN 2019/42

Sammanfattning av ärendet
Utvärdering av Älmhults kommuns medverkan i Helgeåns vattenråd.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08

Ärendebeskrivning
Helgeåns vattenråds syfte är att medlemmarna i vattenrådet tillsammans ska
verka för en hållbar skötsel av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv
för vatten, vilket innefattar god vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt
verka för en långsiktig biologisk mångfald. Detta sker bland annat genom att
rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på Helgeåns
avrinningsområde samt utför relevanta projekt.
Älmhults kommuns tekniska råd anmälde sitt intresse av medlemskap i
vattenrådet år 2012 (KS §15 2012) och har betalat rådets årliga serviceavgift
sedan 2013 (§ 92).
Älmhults kommun utgör en stor del av Helgeåns avrinningsområde och
vattenrådet fyller en funktion som samordnande forum för projekt inom Helge
åns åtgärdsområde. Rådet fungerar som en länk mellan myndigheter,
intressenter, kommuner och allmänhet. Kommunens medlemskap i Helgeåns
vattenråd skapar därför förutsättningar för att arbeta med åtgärder inom hela
avrinningsområdet tillsammans med andra kommuner. Då Älmhults kommun
utgör en stor del av Helgeån avrinningsområde är det viktigt att kommunen
samverkar med andra kommuner.
Agne Andersson, kommunekolog på Osby kommun som tidigare haft en
samordnande roll i vattenrådet avgick som under 2019 på grund av pension,
varefter det har skett ett glapp i verksamheten. Kristianstad kommun har nu tagit
över rollen som samordnare i rådet varpå verksamheten förväntas öka under år
2020. Med anledning av detta föreslås fortsatt medlemskap under 2020 samt att
tekniska nämnden uppdrar tekniska förvaltningen att efter verksamhetsår 2020
åter utvärdera Älmhults kommuns deltagande i rådet.
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Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden godkänner att Älmhults kommun ska bidra med ca 35 000
kronor till Helgeåns vattenråds serviceavgift för verksamhetsåret 2020.
2. Tekniska nämnden uppdrar tekniska förvaltningen att utvärdera Älmhults
kommuns deltagande i Helgeåns Vattenråd efter verksamhetsår 2020.
Utvärderingen ska presenteras till tekniska nämnden senast januari 2021.

Matilda Dunfjäll

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Helgeåns vattenråd
Kommunstyrelsen för kännedom
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 92 Uppföljning motion om miljövänlig
gräsklippning på idrottsplatser
Ärendenummer KFN 2016/33

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden installerar robotklippare när det finns behov av
att byta ut gräsklippare på idrottsplatserna, förutsatt att berörd förening är
intresserad av att installera robotklippare.
2. Vid installation av robotklippare fördelas kostnaden att Kultur- och
fritidsnämnden betalar 75 % och föreningen 25 %.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Sonja Emilsson (M) föreslår i motion inkommen 2016-09-23 att kommunen ska
 Efterhöra intresset gällande robotgräsklippare hos våra föreningar som sköter
kommunens idrottsplatser.
 Undersöka behovet av antalet robotgräsklippare, förutsatt att föreningarna
ställer sig positiva till användande av robot.
 Upphandla robotgräsklippare till föreningar som är positiva till sådana.
I kommunen finns 11 idrottsplatser med totalt 17 gräsplaner, 14 stycken 11-spel
och 3 för 7-spel.
Totalkostnad för att installera robotklippare på samtliga kommunen
fotbollsplaner beräknas till cirka 1 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige önskar få en återrapport och redovisning hur arbetet med
robotklippare utföll.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
 Tekniska förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14
 Motion om miljövänlig gräsklippning på idrottsplatser daterad 2016-09-12
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 157
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2019-11-26
Teknisk förvaltning
Thomas Franzén
thomas.franzen@almhult.se

1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Utvärdering - motion om miljövänlig gräsklippning
på idrottsplatser
Ärendenummer KFN 2016/33

Sammanfattning av ärendet
Sonja Emilsson (M) föreslår i motion inkommen 2016-09-23 att kommunen ska
 Efterhöra intresset gällande robotgräsklippare hos våra föreningar som sköter
kommunens idrottsplatser.
 Undersöka behovet av antalet robotgräsklippare, förutsatt att föreningarna
ställer sig positiva till användande av robot.
 Upphandla robotgräsklippare till föreningar som är positiva till sådana.
I kommunen finns 11 idrottsplatser med totalt 17 gräsplaner, 14 stycken 11-spel
och 3 för 7-spel.
Totalkostnad för att installera robotklippare på samtliga kommunen
fotbollsplaner beräknas till cirka 1 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige önskar få en återrapport och redovisning hur arbetet med
robotklippare utföll.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
 Tekniska förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14
 Motion om miljövänlig gräsklippning på idrottsplatser daterad 2016-09-12
 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 § 157

Ärendebeskrivning
Sonja Emilsson (M) föreslår i motion att kommunen ska efterhöra intresset hos
föreningar som sköter kommunens fotbollsplaner av att använda
robotgräsklippare och om intresse finns upphandla robotgräsklippare.
Kommunen har idag 9 fotbollsföreningar som klipper 14 stycken 11-spelplaner
och 3 stycken 7-spelplaner på 11 idrottsplatser.
Under 2019 har det installerats robotklippare på två av kommunens
idrottsplatser, Delary IP och Enevallens IP, Eneryda. Två robotklippare på varje
plan har installerats. Kostnaden har varit ca 90 000 kronor (exklusive moms) per
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Tjänsteskrivelse
2019-11-26
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plan, för inköp av robotklippare samt elinstallation och grävning. Till detta
tillkommer ideellt arbete av föreningarna bland annat vid installation.
Kostnaden har fördelats att Kultur-Fritid betalat ca 75 % och föreningen ca 25 %
av den totala kostnaden.
Resultatet har varit mycket lyckat. Båda föreningarna, Delary IF och Eneryda, är
mycket nöjda. Mycket bra klippresultat, få problem under året med klipparna,
sparat mycket arbetstid, installationen gick bra och det har varit miljövänligt.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden installerar robotklippare när det finns behov av
att byta ut gräsklippare på idrottsplatserna.
2. Förutsättning är att berörd förening är intresserad av att installera
robotklippare.
3. Vid installation av robotklippare fördelas kostnaden att Kultur- och
fritidsnämnden betalar 75 % och föreningen 25 %.

Thomas Franzén

Anders Nyberg

Fritidschef

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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FINANSIELL VERKSAMHETSPLAN FÖR
ÄLMHULTS NÄRINGSFASTIGHETER AB
Gällande perioden 2019-11-11 – till 2019-12-31
Övergripande riktlinjer – här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell
organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga förändringar i
detta avsnitt efter fastställandet.
Finansiell verksamhetsplan kompletteras med två bilagor:
Riskinstruktion – här fastställs godkända/tillåtna nivåer på nyckeltal, volymer, motparter,
limiter, upplåningsformer, instrument mm
Reglemente – här definieras vilka risker som skall hanteras, hur man skall se på dessa och
vilken hantering som skall tillämpas– fastställande av vilka strategier och vilka typer av
nyckeltal som gäller
Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut.
Antagen vid styrelsesammanträde: 2019-11-11 § 65
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1.0 Finansiell verksamhetsplan för Älmhults Näringsfastigheter
AB
1.1 Inledning
Finansiell verksamhetsplan - syfte och mål
Målsättning är att den finansiella verksamheten skall drivas och regleras utifrån tydligt
definierade mål och risknivåer. Verksamhetsplanen definieras enligt de föreskrifter som
framgår av Älmhults kommuns fastställda finanspolicy av kommunfullmäktige beslutat 201901-15.
Syftet med den finansiella verksamhetsplanen är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar
för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och
likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att ansvarsfördelning
och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av finansnettot och finansiell
påverkan på resultatet främjas.
Verksamhetsplanen är utarbetad av VD och fastställd av styrelsen. Den kompletteras med de
av styrelsen antagna och vid varje tid gällande reglemente och riskinstruktion.
Verksamhetsplanen, reglementet och riskinstruktionen, skall revideras, och vid behov
justeras, kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning till de omvärldsförändringar
som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil upprätthålls.
Alla avsteg från verksamhetsplanen riktlinjer får enbart vara av riskbegränsande karaktär.
Finansiella verksamhetsplanens omfattning
Finansiell verksamhetsplan definierar:





Finansiell organisation och styrning
Principer för finansiell riskhantering
Reglemente och riskinstruktion för finansiell riskhantering
Regler för rapportering, sammanställning och kontroll

1.2 Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning
Styrelsens uppgift är att:




finansverksamheten bedrivs inom de ramar och riktlinjer som finns i kommunens
finanspolicy
ansvara för innehållet i den verksamhetsplanen (med tillhörande reglemente och
riskinstruktion)
följa upp och vid behov förändra verksamhetsplanen
3
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kontrollera att verksamhetsplanen följs
ta del av information om finansverksamhetens resultat som tillhandahålls av VD
förse den information till kommunledningsförvaltningen som behövs för ett funktionellt
samarbete inom kommunkoncernen

Verkställande direktören eller den som uppgifterna delegerats till, vanligtvis administrativa
enheten, har huvudansvaret för att verka på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt i
enlighet med verksamhetsplanen för att:










praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering
praktiskt hantera upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt nyupptagning
och registrering av lån
praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten
se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns för den löpande verksamheten samt för
beslutade investeringar
agera på den finansiella marknaden
aktivt hantera de finansiella riskerna
löpande uppföljning och kontroll
samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet samt aktuella nyckeltal
tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns

1.3 Definition och hantering av finansiella risker
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella och dels i
operativa risker. I den finansiella verksamhetsplanen anges riktlinjer för riskhanteringen. Det
åligger VD och administrativa chefen att tillse att beslutad riskprofil efterföljs.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot
en ökad kostnad ha tillgång till likvida medel för betalningar.
Kapitalförsörjningen ska tryggas genom en god diversifiering från var tid avseende lånens
förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och kreditlöften. Finansieringsrisker begränsas
genom att förfallostrukturen och kapitalbindningstiden i låneportföljen regleras.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
verksamhetens finansnetto negativt. Ränterisker begränsas genom att förfallostrukturen och
räntebindningstiden i låneportföljen regleras.
Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet
innebär. I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög
4
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kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna
sprids på flera motparter samt att transaktioner endast sker med namngivna motparter.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av
valutakursförändringar. All upplåning och placering ska ske i svensk valuta.
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras.
Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande uppoch utlåning, placeringsportfölj eller i underliggande valutaexponeringar. Derivatinstrument
får enbart användas som säkringsinstrument och inte i spekulativt syfte och ska därmed alltid
kunna säkringsredovisas.
All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion,
prissättning och tillhörande risker. Administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer ska
finnas. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid
dokumenteras före affärsavslut.
Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår att derivatinstrumnten kan ersättas eller
överflyttas till andra derivatinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil
räntekostnad över tid.
Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.
Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller
principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela
behandlingskedjan.
Verksamhetsplanen sätter regler och ramar som styr befogenheter och ansvar. VD ansvarar
för att organisation och arbetssätt utformas i enlighet härmed.

1.4 Likviditetsförvaltning och placering
Bolaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna
sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på verksamhetens
löpande intäkter och kostnader, låneförfall, räntebetalningar samt investeringar och
avyttringar.
Bolaget ska vara anslutet till kommunens koncernkontostruktur.
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1.5 Upplåning och skuldförvaltning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om låneram för kommunen gällande nyupplåning
respektive omsättning av befintliga lån.
Verksamheten innefattar dels löpande underhåll och ombyggnationer av befintliga
anläggningstillgångar samt kapitalbehov i den löpande verksamheten. En hög säkerhet
beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och bolagets betalningsförmåga ska vid
varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel och/eller genom avtalade
kreditlöften.
Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt upplåningsförfarande.
Bolaget ansvarar för att med kommunledningsförvaltningen teckna avtal för sitt behov av
checkräkningskredit.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid egen finansiering
eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all
finansiell leasing i kommunen ska beslutas av kommunstyrelsen.
Bolaget ska i finansiella verksamhetsplanen ange riktlinjer för upplåning och
likviditetsreserver. Det skall framgå vilka upplåningsformer och långivare som är godkända.

1.6 Rapportering och kontroll
Rapporteringen till VD och Styrelse skall ge information om finansiell exponering och risk
samt säkerställa att verksamhetsplanen följs.
Finansrapport ska presenteras för styrelsen i samband med delårs- samt årsbokslut.
Alla räntebärande skulder och placeringar skall sammanställas av administrativa enheten och
rapporteras i enlighet med reglementet. Fördjupad analys kan påkallas av styrelseledamot.
Alla räntebärande skulder och placeringar sammanställs och rapporteras av den administrativa
enheten i enighet med reglementet. Bolaget skall följa upp och beräkna hur resultatet,
respektive värdet på skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios.
Bolaget ska tertialvis, i samband med delårs- och årsbokslut förse kommunen med en rapport
avseende finansverksamheten. Rapporten ska innehålla skuldportföljens; volym, kapital- och
räntebindning och fördelning av instrument samt motpart.
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2.0 Reglemente och riskinstruktion för Älmhults
Näringsfastigheter AB
2.1 Finansiella risker
Finansieringsrisk
Förfallostruktur lån


För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får bolaget ha högst 50 procent av
den totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en enskild 12-månadersperiod. En god spridning av övriga låneförfall ska eftersträvas, maximal löptid för ett
enskilt lån är 4 år.

Kapitalbindning lån


Den genomsnittliga kapitalbindningen bör överstiga 1 år.

Upplåningsformer


Godkända former för upplåning är checkkredit och reverslån.

Spridning av långivare



Enskild långivare ska ej representera mer än 50 % av den vid varje tidpunkt totala
skuldvolymen. Undantag kan dock göras för Kommuninvest i Sverige AB
Minst tre långivare bör eftersträvas.

Motpartsrisk
Godkända motparter kapitalanskaffning;









Svenska staten
Svenska banker
Svenska hypoteksinstitut
SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag
Svenska försäkringsbolag
Älmhults Kommun och bolag inom den egna kommunkoncernen
Kommuninvest i Sverige AB
Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige
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Valutarisk
All upplåning ska ske i svensk valuta.
Derivatinstrument
Inga derivatinstrument är tillåtna.
Operativa risker
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån och placeringar skall bolaget företrädas av
namngivna behöriga personer.
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt att
utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av bolagets styrelse.

2.2 Likviditetsförvaltning och placering
Definition av likviditetsreserv:
 Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
 Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar.
 Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften
Bolaget skall följa upp och planera behov av likviditet på både kort och lång sikt.
Likviditetsreserv
 Likviditetsreserven ska uppgå till 1 MSEK och vara tillgänglig inom 2 dagar.
Överskottslikviditet
 De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all
överskottslikviditet genom kommunledningsförvaltningen.

2.3 Rapport och kontroll
Det åligger administrativa enheten att ansvara för att rapportering och redovisning sker till
VD. VD rapporterar till styrelsen tertialvis vid ordinarie styrelsemöte, volym/motpart, ränteoch kapitalbindning.
Rapport skuldförvaltning
Rapporten syftar till att analysera lånens kapitalbindning och dess inverkan på
refinansieringsrisk och ränterisk
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Följande rapportering skall ske per tertial;








Volym/motpart
Räntebindning
Kapitalbindning
Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning
Genomsnittsränta
Resultat
Marknadsvärde och risk

9
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Handlingsplan Änab 2020-2022
Fastställd styrelsesammanträde 2019-11-11 § 64
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• AB Älmhults
Kommunala
Industrifastigheter
startades 1950 för att
uppföra och förvalta i
första hand industri
lokaler i Älmhults
Kommun

• 2013 skifta namn till
Älmhults
Näringsfastigheter AB
Ur bolagsordning

.. Förvärva, äga, bebygga,
uthyra, förvalta och avyttra
fastigheter avsedda för
näringsverksamhet
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Älmhults kommun, Kommunfullmäktige
2019-05-27 , § 91
¨bolaget Älmhults Näringsfastigheter AB
avvecklas senast 2023-12-31.
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Kv. Bulten
Skånevägen 32

• Förvärvades 2010, då
med outhyrda lokaler
• 5 hyresgäster = allt
uthyrt
• 2 629 kvm
uthyrningsbar yta
• Extern värdering
genomförd
• Försäljningsprocessen
påbörjad
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¨Tornett¨
•
•
•
•

Kontorshotell byggt 2013
Investering 10 Mkr
Varierande uthyrningsgrad
Svårt att hyra ut när
avvecklingsbeslut finns
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kv. Plåtslagaren
Torngatan 2-4

• Äldre industriområde
• Uppbyggt i skepp a 108
kvm
• 33 uthyrbara objekt
mellan 14 kvm – 938
kvm
• Låg vakansgrad
• Underhållsbehov
• Svårt att hyra ut när
avvecklingsbeslut finns
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• Förvaltningstjänster,
• Säkerställa nöjda
både administration och
hyresgäster i samband
fastighetsförvaltning
med förändringen av
köpts av ÄBO –koncern
bolaget
perspektiv
• Samverkan med ägaren
om framtida
förändringen av bolaget
och nyttjande av
tomtmark
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FINANSIELL VERKSAMHETSPLAN FÖR
ÄLMHULTSBOSTÄDER AB
Gällande perioden 2019-10-16 till 2019-12-31
Övergripande riktlinjer – här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell
organisation, styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga
förändringar i detta avsnitt efter fastställandet.
Verksamhetsplanen kompletteras med en bilaga:
Reglemente och riskinstruktion– här fastställs strategier, godkända/tillåtna nivåer
på nyckeltal, volymer, motparter, limiter, upplåningsformer, instrument mm
Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut.
Antagen vid styrelsesammanträde:
2019-10-16 § 67
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Övergripande riktlinjer
1. Inledning
Verksamhetsplanens syfte och mål
Målsättning är att den finansiella verksamheten skall drivas och regleras utifrån
tydligt definierade mål och risknivåer. Verksamhetsplanen preciserar de föreskrifter
som framgår av kommunens finanspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2019-0115.
Syftet med verksamhetsplanenen är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning
och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att
ansvarsfördelning och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av
finansnettot och finansiell påverkan på resultatet främjas.
Verksamhetsplanenen är utarbetad av VD och fastställd av styrelsen.
Verksamhetsplanen kompletteras med de av styrelsen antagna och vid varje tid
gällande reglemente och riskinstruktion. Verksamhetsplanen, reglementet och
riskinstruktionen, skall revideras, och vid behov justeras, kontinuerligt för att
upprätthålla en löpande anpassning till de omvärldsförändringar som uppkommer,
samt att tillse att en väl avvägd riskprofil upprätthålls.
Verksamhetsplanens omfattning
Verksamhetsplanen definierar:


Finansiell organisation och styrning



Definition och hantering av finansiella risker



Reglemente och riskinstruktion för finansiell riskhantering



Regler för rapportering, sammanställning och kontroll
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2. Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning
Styrelsens uppgift är att:







finansverksamheten bedrivs inom ramen för kommunens finanspolicy
ansvara för innehållet i verksamhetsplanen (med tillhörande reglemente och
riskinstruktion)
följa upp och vid behov förändra verksamhetsplanen
kontrollera att verksamhetsplanen följs
ta del av information om finansverksamhetens resultat som tillhandahålls av
VD
tillhandahålla den information till kommunledningsförvaltningen som behövs
för ett effektivt finansiellt samarbete inom kommunkoncernen

Verkställande direktören eller den som uppgifterna delegerats till, vanligtvis
administrativa enheten, har huvudansvaret för att verka på ett professionellt och
kostnadseffektivt sätt i enlighet med verksamhetsplanen för att:











praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering
praktiskt hantera upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt
nyupptagning och registrering av lån
praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten
se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns för den löpande verksamheten
samt för beslutade investeringar
agera på den finansiella marknaden
aktivt hantera de finansiella riskerna
ge VD förslag på förändringar av verksamhetsplanen
löpande uppföljning och kontroll
sammanställa, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet,
aktuella nyckeltal
tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns

3. Definition och hantering av finansiella risker
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker
dels i form av operativa risker. I den finansiella verksamhetsplanen anges riktlinjer för
riskhanteringen. Det åligger VD och administrativa chefen att tillse att beslutad riskprofil
upprätthålls.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller
endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Kapitalförsörjningen ska tryggas genom en god diversifiering från var tid avseende
lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och kreditlöften.
Finansieringsrisker begränsas genom att förfallostrukturen och kapitalbindningstiden i
låneportföljen regleras.
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Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
verksamhetens finansnetto negativt.
Ränterisker begränsas genom att förfallostrukturen och räntebindningstiden i
låneportföljen, inklusive derivatinstrument, regleras.
Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som
avtalet innebär. I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara
motparter med hög kreditvärdighet väljas.
Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna sprids på flera
motparter samt att transaktioner endast sker med namngivna motparter.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av
valutakursförändringar.
All upplåning och placering ska ske i svensk valuta.
Större betalningsflöden i utländsk valuta ska valutasäkras.
Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i
underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller i underliggande
valutaexponeringar. Derivatinstrument får enbart användas som säkringsinstrument
och inte i spekulativt syfte och ska därmed alltid kunna säkringsredovisas.
All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets
funktion, prissättning och tillhörande risker. Administrativa rutiner som kan hantera
dessa affärer ska finnas. Riskbedömning och konsekvensanalys av en
derivattransaktion ska alltid dokumenteras före affärsavslut.
Som en del av bolagets ränteriskhantering ingår att derivatinstrumnten kan ersättas
eller överflyttas till andra derivatinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och
stabil räntekostnad över tid.
Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som
alltid upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en
transaktion genom hela behandlingskedjan.
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Verksamhetsplanen sätter regler och ramar som styr befogenheter och ansvar. VD
ansvarar för att organisation och arbetssätt utformas i enlighet härmed.

4. Likviditetsförvaltning och placering
Bolaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle
kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på
verksamhetens löpande intäkter och kostnader, låneförfall, räntebetalningar samt
investeringar och avyttringar.
Bolaget ska vara anslutet till kommunens koncernkontostruktur.

5. Upplåning och skuldförvaltning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om låneram för kommunen gällande
nyupplåning respektive omsättning av befintliga lån.
Verksamheten innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller köp, dels
löpande underhåll och ombyggnationer av befintliga anläggningstillgångar samt
kapitalbehov i den löpande verksamheten. En hög säkerhet beträffande tillgång till
finansiering ska eftersträvas och bolagets betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt
vara säkerställd via tillgång till likvida medel och/eller genom avtalade kreditlöften.
Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt
upplåningsförfarande.
Bolaget ansvarar för att med kommunledningsförvaltningen teckna avtal för sitt behov
av checkräkningskredit.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den
effektiva finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än alternativkostnaden vid
egen finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i
normalfallet sparsamt, och all finansiell leasing i kommunen ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Bolaget ska i finansiella verksamhetsplanen ange riktlinjer för upplåning och
likviditetsreserver. Det skall framgå vilka upplåningsformer och långivare som är
godkända.

6. Rapportering och kontroll
Rapporteringen till VD och Styrelse skall ge information om finansiell exponering och
risk samt säkerställa att verksamhetsplanen följs.
Finansrapport skall distribueras till styrelsen tre gånger per år i samband med delårsoch årsbokslut. Fördjupad analys skall ske om detta påkallas av någon
styrelseledamot och vid behov initierad av VD.
Alla räntebärande skulder och placeringar inklusive derivat skall sammanställas av
administrativa enheten och rapporteras i enlighet med reglementet. Bolaget skall följa
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upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på skuldportföljen kan komma att
förändras vid olika räntescenarios.
Bolaget skall tre gånger per år, i samband med delårsrapporter och årsredovisning,
lämna en rapport till kommunen avseende bolagets finansverksamhet. Rapporten
skall innehålla skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning, räntebindning och
derivat, fördelade på instrument och motparter.
I bolagets treåriga handlingsplan som skall fastställas årligen före oktober månads
utgång skall finnas ett avsnitt med kring räntebindning, kapitalbindning samt
lånebehov.
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Reglemente och riskinstruktion för
Älmhultsbostäder AB
1. Finansiella risker
Finansieringsrisk
Förfallostruktur lån


För att minska risken att inte ha tillgång till kapital får bolaget ha högst 50
procent av den totala låne- och kreditlöftesvolymen som förfaller under en
enskild 12-månaders period. En god spridning av övriga låneförfall ska
eftersträvas, maximal löptid för ett enskilt lån är 10 år.

Kapitalbindning lån


Den genomsnittliga kapitalbindningen bör överstiga 2 år.

Upplåningsformer


Godkända former för upplåning är checkkredit och reverslån.

Spridning av långivare



Enskild långivare ska ej representera mer än 50 % av den vid varje tidpunkt
totala skuldvolymen, undantag kan dock göras för Kommuninvest i Sverige AB
Minst 3 antal långivare bör eftersträvas.

Ränterisk
Förfallostruktur


Maximalt 40 % av låneportföljen får ha räntebindning kortare än 1 år.

Räntebindning


Den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 2 år och inte
överstiga 7 år.

Motpartsrisk
Godkända motparter kapitalanskaffning och derivatinstrument:





Svenska staten
Svenska banker
Svenska hypoteksinstitut
SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag
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Svenska försäkringsbolag
Älmhults Kommun och bolag inom den egna kommunkoncernen
Kommuninvest i Sverige AB
Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige

Valutarisk
All upplåning ska ske i svensk valuta.
I de fall kommande betalningsflöden i utländskvaluta överstigande 100.000 EUR blir
kända ska styrelsen informeras och fatta beslut om eventuella valutasäkringar.
Derivatinstrument
Tillåtna derivatinstrument för skuldförvaltningen är ränteswappar där maximal tillåten
löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år för affärer ingångna från och med
2019-10-16 gäller beslut om dessa riktlinjer. Prisförfrågan till minst 2 anbudsgivare
bör eftersträvas.
För att minska risken att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdesförändringar
på derivatinstrumnten så ska de instrument som används uppfylla kraven för
säkringsredovisning enligt upprättad säkringsdokumentation (bilaga 1).
Tillåtna derivatinstrument för säkring av valutarisker är valutaterminer och
valutaswappar.
Operativa risker
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall
bolaget företrädas av namngivna behöriga personer.
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt
att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av bolagets styrelse.

2. Likviditetsförvaltning och placering
Definition av likviditetsreserv:
 Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
 Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar.
 Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften
Bolaget skall följa upp och planera behov av likviditet på kort och lång sikt.
Likviditetsreserv
 Likviditetsreserven ska minst uppgå till 1 MSEK och vara tillgänglig inom 2
dagar.
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Överskottslikviditet
 De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all
överskottslikviditet genom kommunledningsförvaltningen.

6. Rapport och kontroll
Det åligger administrativa enheten att ansvara för att rapportering och redovisning
sker till VD. VD rapporterar till styrelsen tertialvis vid ordinarie styrelsemöte,
volym/motpart, ränte- och kapitalbindning
Rapport skuldförvaltning:
Rapporten syftar till att analysera lånens kapitalbindning och dess inverkan på
refinansieringsrisk och ränterisk samt derivataffärer och dess inverkan på
ränterisken.
Följande rapportering skall ske per tertial;








Volym/motpart
Räntebindning
Kapitalbindning
Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning
Genomsnittsränta
Resultat
Marknadsvärde och risk
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Återstående medel under KS
Helårseffekt för Löneökning 2019 är fördelat till nämnderna enligt faktiskt utfall 2019.
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