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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om revidering av måltidspolicy
Ärendenummer TN 2021/41

Sammanfattning av ärendet
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, §
77. Dnr 2012/202 195 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit
åt tekniska förvaltningen att revidera policyn.
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med titeln
Måltidspolicy. Förslaget har varit ute på remiss, svar har återkopplats och
justeringar har utförts. Tekniska förvaltningens förslag till yttrande är att
Tekniska nämnden beslutar att Måltidspolicy bör antas.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden (yttrande till Kommunfullmäktige).
Kommunfullmäktige (beslut).

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29.
• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från
Socialnämnden, daterad 2021-06-16
• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande
måltidspolicy, daterad 2021-06-16
• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29
• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20
• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19
• Tekniska nämndens beslut 2021-04-20, § 47
• Kostpolicy för Älmhults kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-0930, § 77

Ärendeberedning
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, §
77. Dnr 2012/202 195 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit
åt tekniska förvaltningen att revidera policyn.
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En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med titeln
Måltidspolicy. Tekniska nämnden har skickat den till utbildningsnämnden och
socialnämnden för yttrande innan den kan antas. Nämnderna har granskat policyn
och har kommit fram till att policyn behöver ändras utifrån några punkter.
Tekniska förvaltningen har tagit del av mottagna yrkanden och återkopplat till och
Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen med motivering utfört vissa
förtydligande tillägg samt samverkat kring uppkomna frågeställningar för att nå
samsyn kring måltidsuppdraget vilket vilar på respektive förvaltnings ansvar. Se
beslutsunderlag Policy: Måltidspolicy, daterad 2021-10-29.
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter.
Måltidsavdelningen
producerar
och
serverar
måltider
och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande
verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt
hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag.
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men
också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna
har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar
för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter.

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande
Tekniska nämndens föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad måltidspolicy
daterad 2021-10-29.

Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kostchef
Teknisk Chef
Utbildningschef
Socialchef

4

Tjänsteskrivelse
2021-06-16
Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö
cecilia.blido@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Återkoppling på mottaget remissvar gällande
måltidspolicy från Socialnämnden
Ärendenummer TN 2021/XX

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas.
Socialförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn
delges att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt Verksamhetschef
inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas ut mot enhetschef.
Vidare yrkar socialnämnden bifall på förslag på revidering av måltidspolicy.
Tekniska förvaltningen har tagit del av mottagna synpunkter och återkopplar
med motivering.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.
• Riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket.
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40
• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas.
Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy.
Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt
Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas
ut mot enhetschef. Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt
kring byte av professionstitel kommer att justeras till Enhetschef enligt framfört
önskemål.
Jakob Willborg (M) lämnade tilläggsyrkande där Socialnämnden yrkar på
förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga måltider” på sida 7. ”Inriktningen
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ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders
sammansättning.”
Tekniska förvaltningen ger följande återkoppling på tilläggsyrkandet:
Självbestämmande, delaktighet och individanpassning är en viktig del i
begreppet integrerade måltider och tydliggörs i Livsmedelsverkets gällande
riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen:
”Vanor och rutiner kring mat och måltider är en del av vår identitet och kan
spegla en individs kulturtillhörighet, livsåskådning och tro. Måltiderna bör
därför anpassas utifrån individens egna preferenser, vanor och behov”.
Med utgångspunkt i gällande riktlinjer ser vi möjligheten att uttrycka betydelsen
av tilläggsyrkandet under avsnittet integrerade måltider för att utifrån en
helhetssyn få en bra koppling mellan lokal måltidspolicy och nationella
riktlinjer.
Tekniska förvaltningen föreslår
Med hänvisning till ovan återkoppling på framförda yrkanden av Socialnämnden
att dessa bifalles i enlighet med ovan förslag på placering av innehållet.

Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Tekniska nämnden

Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar
gällande måltidspolicy
Ärendenummer TN 2021/XX

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas.
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av
mottagna synpunkter och återkopplar med motivering.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.
• Riktlinjer för bra måltider i skolan, Livsmedelsverket.
• Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av kommunchefen
2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av kommunchefen 201402-06 § 3.
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Remissvar måltidspolicy daterad
2021-05-20.
• Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30.
• Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28.
• Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden)
daterad 2021-04-20.

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas.
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av
mottagna synpunkter och återkopplar motiverande svar på synpunkterna.
Tekniska förvaltningen återkopplar först allmänt kring måltidspolicy:
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En av de övergripande utgångspunkterna i måltidspolicyn är Livsmedelsverkets
gällande riktlinjer för bra måltider i skolan (2018) och de uttrycker följande om
folkhälsoplan och måltidspolitiskt program:
•
•

•

•

De flesta kommuner beskriver sina folkhälsomål i en långsiktig
folkhälsoplan som vanligtvis bygger på den av riksdagen antagna
nationella folkhälsopolitiken.
Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att samhället ska skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För
matens del gäller folkhälsopropositionens målområde 10: bra matvanor
och säkra livsmedel. En viktig förutsättning för att målet ska nås är att
många aktörer bidrar. Många kommuner har ett måltidspolitiskt program
eller en måltidspolicy som redskap i arbetet för målområde 10.
Det måltidspolitiska programmet kan också omfatta kommunens beslut
gällande regeringens mål och inriktning för ekologisk produktion och
konsumtion samt åtgärder för att minska matsvinnet och måltidernas
miljöpåverkan.
Förutom att komma fram till mål och ambitioner är det viktigt att
tydliggöra ansvarsområden och ta fram en plan för uppföljning. En
måltidspolicy kan tydliggöra målsättningarna inom områden som
måltidskvalitet (till exempel näringsriktig, hållbar, säker, god, trivsam och
integrerad) och organisation (kompetens, mandat, ansvarsfördelning).

Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt kring att varje
nämnd ska ansvara för måltidspolicyn:
Ansvarsfördelningen är något som är en viktig del i en måltidspolicy och vid
utarbetningen av underlaget har referenser inhämtats från flera kommuner med
aktuellt uppdaterade policys. Där framkommer tydligt varje nämnds och
tjänstepersons ansvar i linje med det som beskrivs i förslaget till måltidspolicy i
Älmhults kommun. Alla nämnder som är berörda av måltider behöver därmed ha
ansvar för sin del i måltidsarbetet. I föreslagen måltidspolicy beskrivs
ansvarsfördelningen där verksamhetschef inom måltidsavdelning har det
övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller
måltidsverksamheten. Det inkluderar kostverksamhetens delar kring
måltidsarbetet inklusive ansvar för verksamhet, organisering, utförande och
budgetansvar.
Här följer några konkreta exempel där utbildningsförvaltningen bedöms ha ett
ansvar:
Måltider som intas på förskoleavdelning där utförare i förskolan lägger upp mat,
serverar vid borden, vid utomhusaktiviteter vid skolutflykter, idrottsdagar och
liknande även hanteras av personal som tjänstgör i utbildningsförvaltningen. I de
sammanhangen har utföraren av måltidshanteringen samma skyldigheter att
säkerställa att gällande livsmedelslagstiftning följs och efterlevs. Vidare
förekommer att förskoleavdelningar själva serverar frukost eller mellanmål och
tar emot måltider från kök.
Lagstiftningen inom livsmedelsområdet syftar till att maten som serveras ska vara
säker och att ingen ska bli lurad av maten. Regelverket ställer krav på alla som
hanterar livsmedel i hela kedjan från jord till bord.
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I redan nu gällande Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av
kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av
kommunchefen 2014-02-06 § 3, framkommer att all mat som förtärs utanför våra
restauranger ligger utanför kostenhetens ansvar och personal som medverkar i
dessa måltider har samma regler att följa beträffande livsmedelssäkerheten som
kostenheten har.
Även en skolkafeteria lyder under livsmedelslagstiftningen och det ska finnas
rutiner för att hantera, förebygga och åtgärda risker i samband med måltiderna för
att säkerställa säkra måltider. Ansvaret för detta vilar på skolan som ansvarar för
kafeterians servering.
En annan aspekt som Livsmedelsverket tydliggör i riktlinjerna är att alla elever
har minst 20 minuter att sitta ner och äta, utöver tid att ta mat och lämna disk, samt
att skollunchen ska serveras mellan klockan 11.00-13.00. I gällande
Handlingsplan beskrivs att i skolan arbetar vi med att det är en behaglig ljudnivå
och att alla har möjlighet att äta i minst 20 minuter. Vidare ingår det i de
pedagogiska delarna kring måltiderna bland mycket annat att eftersträva en
ljudnivå som möjliggör en trivsam måltidmiljö. Måltiderna ska bidra till skolans
pedagogiska uppdrag och används som ett verktyg i undervisningen.
Livsmedelsverket beskriver detta som en del i integrerade måltider och att det
finns en samsyn på skolan om vad en pedagogisk måltid är och de vuxnas roll vid
måltiden.
Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors
ansvar kring arbetsmiljö:
Skolverket och arbetsmiljölagstiftningen uttrycker att skolhuvudmannen har
ansvaret för elevernas arbetsmiljö i skolan. Vi ser att vi i måltidspolicyn kan
förtydliga formuleringen då det i gällande reglemente (fullmäktiges uppdrag till
nämnderna) framkommer att nämnderna har fått ett mer utökat formellt
personalansvar, bland annat när det gäller arbetsmiljö. Med anledning av detta
ändrades också delegeringsordningarna. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
går från nämnd till förvaltningschef och sedan vidare ut i organisationen som
exempelvis till rektor.
Rektor har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor gällande
den skolenhet man är rektor för. Ett exempel är kring elevernas måltider är att
tillgodose behovet av specialkost och anpassade måltider. Elevhälsoteam finns
kopplat till varje skola och där finns rektor, speciallärare/specialpedagog, kurator
och skolsköterska. På en del skolor finns även andra personalkategorier
representerade i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska arbeta hälsofrämjande
utifrån olika yrkeskompetenser och samverka med dem som det finns behov av
för att stödja elever till högre måluppfyllelse. Detta framkommer i Rutiner vid
specialkost och anpassad måltid för att underlätta samverkan mellan kostenhet
som vilar under Tekniska Förvaltningen och förskolor och skolor som vilar under
Utbildningsförvaltningen. Tanken är att det ska ge en tydlighet i ansvarsfördelning
mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen och en ökad
likvärdighet för våra elever som har behov av specialkost eller anpassad måltid.
När det gäller synpunkten att personalen i köket underställas rektor och budget för
verksamheten också så vilar det ansvaret på tekniska förvaltningen och
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verksamhetschef inom måltidsavdelning.
Måltiderna är en tjänst som
tillhandahålls på alla skolor och förskolor i utbildningsförvaltningens regi.
Ett förtydligande gällande förslaget till måltidspolicy är att det beskrivs att rektor
”ansvarar för att all personal har kännedom om lagar och regler inom skolan och
har förutsättningar och kompetens för att följa dem”.
Se ovan punkt där hänvisning kring fördelning av verksamhetschef för
måltidsavdelning respektive rektors ansvar. Det ges hänvisning till gällande
riktlinjer för bra måltider i skolan samt gällande handlingsplan för Förskola, Skola
Gymnasium Fastställd av kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-0204, fastställd av kommunchefen 2014-02-06 § 3 samt omnämnda rutiner vid
specialkost och anpassad måltid.
Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors
ansvar kring öppettider i skolkafeteria:
Livsmedelsverket uttrycker tydliga riktlinjer kring öppettider i skolkafeteria i
riktlinjer för bra måltider i skolan.
”För att så många elever som möjligt ska äta den lagade skollunchen är det
olämpligt att skolkafeterian konkurrerar om matgästerna vid lunchtid. Bäst är om
kafeterian har stängt under tiden lunchen serveras, men öppet för eleverna att köpa
frukost och mellanmål på morgon och eftermiddag”.
En annan aspekt är att utgångspunkten är att skolluncherna som tillhandahålls i
skolrestaurangerna är kostnadsfria näringsriktiga måltider enligt skollagen. Det
bör vara eftersträvansvärt att gemensamt uppmuntra alla elever att besöka
skolrestaurangen för att tillgodogöra sitt behov av energipåfyllnad och näring för
att klara skoldagen på bästa sätt.
Tekniska förvaltningens återkoppling på synpunkten att få in möjligheten
för viltkött:
Håkan Pettersson (S) föreslår att ”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå
tekniska nämnden att under ”Svensk råvara” justera texten enligt förslag i kursiv
stil eller på annat sätt få in möjligheten för viltkött.
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn
tillmiljön, detta innefattar även viltdjur.”
Föreslagen måltidspolicy är allmänt hållen och avgränsningen har satts vid att inte
räkna upp specifika livsmedel utan att istället hänvisa till fördjupande
referensmaterial. Viltkött ryms inom ramen för bra hållbara miljö- och
klimatsmarta livsmedelsval. Svenska djurskyddsregler omfattar alla djur och den
föreslagna måltidspolicyn inkluderar därmed även viltkött. Detta regleras i regler
för upphandling gällande kött. I avsnittet om Miljösmarta måltider framkommer i
förslaget att den nationella livsmedelsstrategin som är fastställd av Regeringen ska
vara vägledande i miljöarbetet kring måltiderna. Regeringens bedömning är att
produktion av vilt och renkött kan bidra till tillväxt i livsmedelskedjan. Sveriges
viltstammar är en förnybar naturresurs som ger livsmedel av hög kvalitet med liten
miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och regional utveckling.
Mot bakgrund av Nationella Livsmedelsstrategin och som en del i framtidens
miljösmarta måltider i kommunens måltidsservering utför Tekniska förvaltningen
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för närvarande ett arbete med att se över upphandlingsmöjligheten av viltkött för
att kunna introducera detta på kommunens matsedlar under höst/vinter 2021/22.
Med denna motivering ser vi att hänsyn redan tagits till att inkludera viltkött i
föreslagen måltidspolicy.
Tekniska förvaltningen föreslår
Med hänvisning till ovanstående punkter att ovan kompletterande information tas
emot av utbildningsförvaltningen och att båda förvaltningar samverkar de
uppkomna frågeställningarna för att nå en samsyn kring måltidsuppdraget som
vilar på varje förvaltnings ansvar för att därefter framlägger ett samverkat förslag
till måltidspolicy.
Tekniska förvaltningen kontaktar utbildningsförvaltningen för möte i augusti för
att samverka frågan.

Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Utbildningsnämnden
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Inledning
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplatser och som
kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och
identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i
förskola, bidrar utöver det till goda resultat för elever i skolan och är en centralt
viktig del av vården och omsorgen kring äldre.
Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt
personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning
att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat. I vård
och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring,
sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet,
fyller en viktig social funktion. Goda måltider ökar lusten till liv och lusten att äta.
Måltiderna i den kommunala verksamheten är en mycket viktig del som bidrar till
en jämlik folkhälsa.
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter.
Måltidsavdelningen
producerar
och
serverar
måltider
och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande
verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt
hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag.

Syfte
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men
också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna
har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar
för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter.

Ansvar
Kommunfullmäktige
• Fastställer måltidspolicyn, därefter ansvarar varje nämnd för att måltidspolicyn
efterlevs i de olika verksamheterna.
• Har ansvaret för att det finns förutsättningar att följa livsmedelslagstiftning och
nationella riktlinjer.
• Delegerar ansvaret för efterlevnad av livsmedelslagstiftningen till Tekniska
nämnden för delegation till Måltidsavdelningens verksamhetschef.
• Delegerar ansvaret för arbetsmiljö till nämnderna som fördelar
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och sedan vidare ut i organisationen.
Exempelvis till rektor när det gäller skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö,
till verksamhetschef inom måltidsavdelning när det gäller kökspersonalens
arbetsmiljö och enhetschefer inom vård och omsorg när det gäller
omsorgspersonalens arbetsmiljö.
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Verksamhetschef inom måltidsavdelning
• Har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller
måltidsverksamheten.
• Ansvarar för kökspersonals arbetsmiljö, måltidsproduktion och att
tillhandahålla måltider till barn inom förskola, elever i skola och gymnasium
samt till kunder i vård och omsorg.
• Ansvarar för att all personal inom måltidsavdelningen har kännedom om lagar
och regler och kompetens att följa gällande riktlinjer för offentliga måltider.
Rektor inom förskola, skola och gymnasium
• Ansvarar för skolans personals och elevernas arbetsmiljö för samtliga
anställda, barn och elever och därmed skyldighet att tillgodose varje barn/elevs
individuella behov av måltid och näring.
• Ansvarar för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost
tillgodoses.
• Ansvarar för att all skolpersonal har kännedom om lagar och regler inom skolan
och har förutsättningar och kompetens för att följa dem.
Enhetschef inom vård och omsorg
• Enhetschef ansvarar för att all personal inom äldreboende och hemtjänst har
kunskap om och förutsättningar för att servera säker mat.
• Ansvarar för att kund med behov av specialkost / anpassad kost eller kost med
särskild konsistens tillgodoses.
• Ansvarar för att personalen har förutsättningar och kompetens för att följa
riktlinjerna och ge stöd för att erbjuda varje kunds individuella behov av
måltid/näring.
Personal inom måltidsavdelning, förskola, skola, gymnasium, vård och
omsorg
• Ansvarar för att följa måltidspolicyn och enhetens egenkontrollprogram för att
säkerställa att gästerna kan känna sig trygga med att ingen blir sjuk av maten.

Riktlinjer
Rutiner och överenskommelser
Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till ”Rutiner för
Måltidsverksamheten”. Beställningar och separata överenskommelser upprättas
mellan berörda förvaltningar.
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Livsmedelshygien och egenkontroll
Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök,
seniorrestaurang, samt all caféverksamhet inom kommunens ramar omfattas av
livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål
i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet
är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar
mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider.
Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den
boende lagar sin egen mat).

Genomförande och uppföljning
Genomförande
”Rutiner för Måltidsverksamheten” omfattar gemensamma kvalitetskrav samt
varje målgrupps särskilda behov. För dokumentationen svarar verksamhetschefen
för måltidsavdelningen, dokumentet gäller tillsvidare. Beställningar och
överenskommelser mellan måltidsavdelningen och verksamheterna upprättas per
budgetår, måltidsavdelningen initierar upprättandet.
Uppföljning
Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny
mandatperiod.

Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets
Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring
måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker.

Figur 1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2011).

16

Måltidspolicy
2021-10-29

6(10)

Goda måltider
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla
för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet
och att maten kommer gästerna tillgodo.

Integrerade måltider
Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten. Till
exempel i förskolan, både att de vuxna deltar i de
pedagogiska måltiderna och att ”Måltidspedagogik – lek
och lär med mat” används. I grundskolan deltar pedagoger
i barnens måltider, kan vara schemalagd lektion eller att det ingår i de olika
läroämnena, där det passar in.
Även inom vård- och omsorg kan måltiderna integreras genom att de äldre deltar
i avdelningskökets arbete med måltiderna. Vanor och rutiner kring mat och
måltider är en del av vår identitet och kan spegla en individs kulturtillhörighet,
livsåskådning och tro. Hänsyn gör tas till individens egna preferenser, vanor och
behov och måltiderna bör anpassas utifrån detta.

Trivsamma måltider
Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön
anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön. I
måltidsmiljön ingår tid, buller, ljus och temperatur. I
skolan behöver man få tid till att äta men också tid för att
stå i kö för att få maten och för att ställa ifrån sig disken efteråt. Den sociala
samvaron mellan barn/ elever och de vuxna har stor betydelse för
helhetsupplevelsen av måltiden.
I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden, varje gästs
behov tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig
måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorer.

Miljösmarta måltider
Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel
bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra
livsvillkor för människor. Klimatpåverkan på livsmedel är
ett begrepp som visar till exempel hur mycket energi det går
åt för att producera. Transporter har en stor betydelse
liksom var i världen eller i vilket hav livsmedlet kommer ifrån. Ett stabilt
fiskebestånd betyder att fisken fångats varsamt och det finns en kontroll över
området man fiskar i. Livsmedel som kommer från växtriket kan komma från
ekologiska alternativ där livsmedlen inte utsätts för gifter under sin växtperiod på
samma sätt som det traditionella jordbruket.
En aspekt för miljösmarta måltider, är att ha kontroll över matsvinnet och
eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt.
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I miljöarbetet ingår att följa den nationella livsmedelsstrategin. I Älmhults
kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta åtgärder enligt
beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi.
KRAV-certifierade kök
Samtliga kök inom Måltidsavdelningen är KRAV-certifierade.
Närproducerat
Närproducerat, när det finns möjlighet, kan vara ett alternativ för en hållbar
utveckling.
Svensk råvara
Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till
miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler. I linje med det
väljer Älmhults kommun bort att servera halalslaktat kött.
Val av färska grönsaker och frukt kan ibland vägas mellan ekologiskt från andra
delar av världen eller svensk konventionellt odlad råvara. Älmhults kommun
väljer råvara utifrån de övergripande miljösmarta valen i måltidspolicyn och väger
samman dessa varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från
annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara.
Älmhults kommun samarbetar med kommunerna i Kronobergs län i frågor
gällande livsmedelsupphandling. I upphandlingar utgår kommunerna från lag om
offentlig upphandling, LOU samt Konkurrensverkets upphandlingsregler.

Näringsriktiga måltider
Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och
näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att
växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller
skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka
ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger förutsättningar för att klara sina
vardagsbestyr och förebygga sjukdomar, fallolyckor, trycksår och även
depressioner.
Maten som erbjuds och serveras ska vara väl anpassad för gästens behov vad gäller
näring och energi och därmed läggs en bra grund för vad en portion hälsosam mat
innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel som serveras i
förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet och
näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans
frukostar, skolans utflykter till gymnasiets caféverksamhet.

Säkra måltider
Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner
hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.
Egenkontrollprogrammet
anpassas
till
den
livsmedelsverksamhet man bedriver.
Maten ska vara säker, gästerna ska få korrekt information, gästerna ska känna sig
trygga i att inte bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl
kända av berörd personal.
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Måltiden i verksamheten
Förskola, skola och fritidshem
Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd
för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa.
Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter
där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande
riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer vilka är grunden för de
riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt arbete samt Kost &
Närings nationella rekommendationer för specialkoster och anpassade måltider.
Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller müsli,
proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikat vegetariskt
alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att
söta och näringsfattiga livsmedel utesluts.
I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd:
• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan.
• Nationella riktlinjer för måltider i skolan.

Skolans caféverksamhet
Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag,
cafeterian är stängd under lunchen.
Utbudet i cafeterian har samma inriktning som övrig måltidsverksamhet,
näringsriktig och utan tomma kalorier.
Ett bra utbud kan bestå av yoghurt, mjölk eller berikade vegetabiliska drycker,
frukt, grönsaker och smoothies.
Krav som bör ställas även om det är en extern aktör som tillhandahåller tjänsten.

Vård och omsorg
För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider
i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förebyggande av och behandling av undernäring som innehåller rutiner för att
upptäcka förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstödet att förebygga och
behandla undernäring i Hälso- och sjukvård och socialtjänst kan ses som ett stöd
för både måltidsavdelningen och socialförvaltningen.
För gästen/ kunden som har helpension ingår alla dygnets måltider.
Grundläggande faktorer för att gästen / kunden ska tillgodogöra sig den energi och
näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre
huvudmåltider och tre till fyra mellanmål.
För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden
vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga
måltidernas ordning beror på boendets tider.
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Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta. Inriktningen ska vara
att även mellanmålen innehåller livsmedel med protein. Innehållet av D-vitamin
är viktigt liksom att vätskebehovet tillgodoses.
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Utbildningsnämnden

§ 71 Måltidspolicy-remiss
Ärendenummer UN 2021/154

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över ansvarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till måltidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå tekniska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan förvaltningarna.
3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk

råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möjligheten för viltkött.
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn
till miljön, detta innefattar även viltdjur.”

Beslutsnivå
utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att
policyn behöver ändras utifrån några punkter

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20
 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30
 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28
 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) daterad 2021-04-20

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Håkan Pettersson (S) föreslår som tillägg:
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

22

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk
råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möjligheten för viltkött.
”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till
miljön, detta innefattar även viltdjur.”
Beslutsgång
Ordförande frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag samt Håkan Petterssons tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola
Anna Rix Grönvall, verksamhetschef grundskola
Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium/komvux

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2021-05-20

Utbildningsnämnden

Remissvar måltidspolicy
Ärendenummer UN 2021/154

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan
antas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att
policyn behöver ändras utifrån några punkter.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20
 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30
 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28
 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden)
daterad 2021-04-20

Ärendeberedning
Utbildningsförvaltningen har läst igenom förslag till måltidspolicy och har också
noterat att det finns en del saker i förslaget som bör ändras.
Den första punkten som utbildningsförvaltningen reagerar på i förslaget till
måltidspolicy är att varje nämnd ska ansvara för att måltidspolicyn efterlevs. Det
är helt omöjligt för en nämnd att ansvara för en verksamhet som hanteras av en
helt annan nämnd. Vare sig utbildningsnämnden eller utbildningsförvaltningen
har någon möjlighet att bestämma över hur verksamheten, organiseras eller
utförs och att i det läget lägga ansvaret på utbildningsnämnden känns
främmande. Budgeten för verksamheten som är ett annat styrmedel som också
hanteras helt under tekniska nämnden.
Nästa punkt i förslaget till måltidspolicy, som utbildningsförvaltningen reagerar
starkt på, är att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbetsmiljön till
rektor. Uppgiften kan inte delegeras till rektor. Det är helt tekniska nämnden
som står för verksamheten i köken och i matsalen. Det är kostchef som har
kännedom om livsmedelshantering och arbetsmiljö i kök, det kan inte rektor
förutsättas ha. Det är heller inte rektor som har budgetansvar för verksamheten.
Vidare listas i policyn vad rektor ska ansvara för. Enligt förslaget ska rektor
ansvara för att varje barns/elevs individuella behov av måltid och näring. Rektor
har ingen möjlighet att ta ett sådant ansvar för en verksamhet, som man inte har
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något inflytande över. Under samma rubrik står det vidare att rektor ska ansvara
för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost tillgodoses. För att
detta ansvar ska kunna läggas på rektor måste personalen i köket underställas
rektor och budget för verksamheten också.
Den sista punkten i detta stycke beskriver att rektor ska ansvara för att
personalen i köket har kännedom om lagar och regler inom skolan och har
förutsättningar och kompetens att följa dem. Denna punkt skulle innebära att
rektor tar fullt ansvar för skolbespisningens personal och dessutom för
rekrytering eftersom kompetens ska bedömas.
I förslaget till måltidspolicy föreslås också vilka öppettider som ska gälla i
cafeterian på skolorna. Utbildningsförvaltningen menar att detta beslut ska ligga
på rektor. Det finns en risk att elever lämnar skolans område om det inte finns
någon cafeteria under lunchrasten. Elever korsar då vägar till närliggande affärer
och det är inte önskvärt. Vidare servar cafeterian på Haganäs även komvux, som
inte serveras någon lunch och att då inte ge dem möjligheten att köpa någon
lättare förtäring under lunchen känns fel.
Utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående punkter att
förslaget till måltidspolicy arbetas om.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över
ansvarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till
måltidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut.
 Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå
tekniska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan
förvaltningarna.

Roger Johansson

Underskrift

Utbildningschef

Titel

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 59 Revidering av måltidspolicy
Ärendenummer SOC 2021/43

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession Verksamhetschef
till enhetschef.
2. Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att
påverka sina måltiders sammansättning.”
3. Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, §
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska
förvaltningen att revidera policyn.
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med
titeln Måltidspolicy.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40
• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att
påverka sina måltiders sammansättning.”
Beslutsgång
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt tilläggsyrkandet
från Jakob Willborg (M) och finner att de gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-05-10
Socialnämnden
Elin Görbring
elin.gorbring@almhult.se

1(2)

Socialnämnd

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare
kostpolicy)
Ärendenummer SOC 2021/43

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, §
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska
förvaltningen att revidera policyn.
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med
titeln Måltidspolicy.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40
• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30

Ärendeberedning

Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy.
Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt
Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas
ut mot enhetschef.

Socialnämndens förslag till beslut
-

Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession
Verksamhetschef till enhetschef.

-

Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.
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Elin Görbring

Jenny Smedberg

Utveckling- och administrationschef

Socialchef

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare
kostpolicy)
Ärendenummer TN 2021/41

Tekniska nämndens beslut
 Remittera måltidspolicyn till utbildningsnämnden och socialnämnden för
yttrande senast den 2 juni 2021.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, §
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska
förvaltningen att revidera policyn.
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med
titeln Måltidspolicy.

Beslutsunderlag
• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40
• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet remitteras till utbildningsnämnden och
socialnämnden för svar senast den 2 juni 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

1

Dnr KS 2012/202

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
För åtgärd
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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KOSTPOLICY
Nämnd, förvaltning

Datum

Kostenheten

2013-09-30

Kostpolicy för Älmhults kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 77. Dnr 2012/202 195
Inledning
God och näringsriktig mat är en förutsättning för god hälsa. Vi arbetar för
att förebygga kostrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar etc. Mat och måltider är också gemenskap, umgänge,
omtanke och njutning för både öga och gom.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra
måltidsverksamheten i det dagliga arbetet.
Kvalitet
 Samtliga måltider ska vara näringsriktiga och tilltalande för gästen.
 Vi strävar efter tilltalande och ändamålsenliga måltidsmiljöer.
 En hög andel ekologiska livsmedel, (lägst 30 %) närproducerat och
säsongsanpassat eftersträvas i mån av tillgång och ekonomiska
resurser. Kostenheten strävar mot en andel ekologiska livsmedel på
50 %.
 Kostenheten arbetar klimatsmart och för en hållbar utveckling, samtliga
kök är kravcertifierade med upprättade miljömål.
 Kostenheten följer de svenska djurskyddskraven. Vi erbjuder inte
halalslaktat kött samt koschermat.
 Vi erbjuder näringsriktiga alternativa måltider till de som av någon
anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Detta kan innebära
vegetarisk kost.
 Livsmedelsverkets råd för bra mat i förskolan och skolan samt "Svenska
näringsrekommendationer" (SNR) följs.
 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) "Handbok för säker mat inom
vård, skola och omsorg" följs.
 Delaktighet och påverkansmöjligheter finns genom kostråd.
 Kvalitetsmätningar görs och följs upp enligt handlingsplanerna.
 Vi eftersträvar att laga maten i de kök där möjlighet finns, annars så nära
gästen som möjligt. Vid nybyggnationer föredras tillagningskök.
 Handlingsplaner benämnt beställnings- och kvalitetskrav för kost inom
särskilt boende, ordinärt boende samt skola/förskola är upprättade och
följs av kostenheten och de olika verksamhetsområdena som beskrivs
ovan.
 Kostenheten utför en säker mathantering.
 Personal i köket har goda kunskaper och adekvat utbildning.
 Kökspersonalen ger god service och sätter gästen i fokus enligt
handlingsplanerna.
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Nämnd, förvaltning

Datum

Kostenheten

2013-09-30

2

För att möta dessa krav krävs följande:
 Personal som anställs i kök ska ha en adekvat utbildning.
 All kostpersonal ska ha goda kunskaper om specialkoster, samt olika
sorters allergier.
 Kostpersonalen ska regelbundet genomgå lagstadgad utbildning i
livsmedelshygien, samt övriga kurser som anses nödvändiga.
 Kostpersonalen ska ha goda kunskaper i kommunens kostdataprogram.
 Kostenheten ska endast handla av godkända leverantörer som
kommunen har tecknat avtal med.
 Kostenheten kan utföra för kostenheten adekvata uppdrag åt annan
verksamhet enligt upprättade avtal.
Kostverksamheten regleras i ett flertal lagar och förordningar, varav
följande är speciella för kosthantering inom kommunen:
 Livsmedelslagstiftning med EG-direktiv och förordningar.
 Systematiskt egenkontrollarbete enligt HACCP-principen (Hazard
Analysis and Critical Control Points - faroanalys och kritiska styrpunkter).
 Arbetsmiljölagen med särskild internkontroll för storhushåll.
 Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter för storhushåll och restaurang.
 Produktansvarslag.
 Lagen om offentlig upphandling.
 Skollagen.

Denna kostpolicy med tillhörande handlingsplaner ska finnas i varje
verksamhet samt ute på avdelningar som på något sätt hanterar mat och
kost i Älmhults kommun. Detta innebär att kostpolicyn med tillhörande
handlingsplaner ska vara väl känd bland rektorer, förskolechefer samt
enhetschefer och övrig personal som arbetar med och kring måltiderna.
Handlingsplanerna ska fungera som riktlinjer vid olika frågeställningar.
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om namnbyte på
kostverksamheten
Ärendenummer TN 2020/85

Sammanfattning av ärendet
Kostverksamheten bildades 2007 och har sedan dess haft namnet Kostenheten.
Under en tid var Kostenheten organiserad under kommunledningsförvaltningen
men flyttade sedermera till Tekniska förvaltningen. Inom Tekniska förvaltningen
tituleras alla verksamheter ”avdelning” förutom Kostenheten som tituleras
”enhet”. För att uppnå en gemensam titulatur inom Tekniska förvaltningens
olika verksamheter föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden fattar
beslut om namnbyte på kostverksamheten till Måltidsavdelningen.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21.

Ärendeberedning
Kostverksamheten bildades 2007 och har sedan dess haft namnet ”Kostenheten”.
Under en tid var Kostenheten organiserad under Kommunledningsförvaltningen
men flyttade sedermera till Tekniska förvaltningen. Inom Tekniska förvaltningen
tituleras övriga ingående verksamheter ”avdelning” förutom Kostenheten som
tituleras ”enhet”. Detta medför ett inkonsekvent namnbruk inom förvaltningen.
Dessutom används inom förvaltningen och övriga verksamheter i kommunen i
dagligt tal och skrift frekvent en kortversion av kostverksamheten: ”Kosten”.
Institutet för språk och folkminnens namnvårdsgrupps rekommendationer för
namn på organisationsenheter:
• När en organisation ser över interna namn är det viktigt att namnbruket blir
konsekvent och begripligt på samtliga nivåer och att det även står sig över tid.
• Namnvalet bör tydligt spegla organisationens verksamhet, vara enkelt att
komma ihåg, förstå, skriva och uttala.
• Namnvårdsgruppens rekommenderade former för bildning av namn på
organisationer är: beskrivande led + organisationsord. Exempel: fastighets +
avdelning = fastighetsavdelningen.
• Avdelning och enhet är de vanligaste benämningarna på större verksamheter
medan enhet, sektion och grupp är vanligare på den första underordnade
nivån i hierarkin.
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Kostverksamhetens organisation är uppdelad i tre underliggande enhetsområden
vilket bidrar till en otydlighet när även verksamheten tituleras ”kostenheten”.
Namnvårdsguppen avråder också ifrån kortversioner: kort beskrivande led +
organisationsord där organisationsord utesluts. Kortversionen ”kosten” är
således något som bör uteslutas då det bidrar till en otydlighet.
Den beskrivande leden i kostverksamhetens namn är ”kost”. Begreppet ”kost” är
en beskrivning av människors diet, kosthållning eller kostintag, ofta kopplat i
kliniska och medicinska sammanhang. Begreppet är tydligt kopplat till
näringsintaget och fördelningen av olika näringsämnen på tallriken.
Kostverksamhetens uppdrag är bredare och innefattar helheten kring
måltidssituationerna i förskola, skola och omsorg. Begreppet ”måltid” är en
beskrivning av helheten kring de sociala, näringsmässiga och sensoriska
upplevelserna i måltidssituationen. Kostverksamhetens uppdrag omfattar
helheten i måltiderna som arrangeras är goda och trivsamma, näringsriktiga och
säkra att äta, bidrar till hållbar utveckling och är en integrerad del som tillvaratas
som en resurs i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
Utifrån ovan beskrivning bedöms det enklare och mer förståeligt att byta ut den
beskrivande leden i kostverksamhetens namn från ”kost” till ”måltid”. För att
namnbruket inom Tekniska förvaltningen skall upplevas konsekvent och
begripligt på alla nivåer bedöms det lämpligt att även byta ut organisationsordet
från ”enhet” till ”avdelning”. Med denna justering blir det en tydligare
avgränsning i första underordnade nivån i hierarkin som är de tre
enhetsområdena inom kostverksamheten.
För att uppnå en gemensam titulatur inom Tekniska förvaltningens olika
verksamheter föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden fattar beslut
om namnbyte på kostverksamheten till Måltidsavdelningen.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att namnbyte sker på kostverksamheten till
Måltidsavdelningen. Tekniska nämnden beslutar att namnbytet skall vara
genomfört i sin helhet den 2021-01-01.

Cecilia Blidö

Anders Nyberg

Kostchef

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

§ 118 Information om måltidspolicy och namnbyte
för kostenheten
Ärendenummer TN 2020/85, 2020/47

Information
Kostchefen informerar om statusen för arbetet med måltidspolicyn och förslaget
om namnbyte för kostenheten.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-10-12
Teknisk förvaltningen
Elinor Johansson
elinor.johansson@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om arbetsbeskrivning för enskilda
vägar
Ärendenummer TN 2021/117

Sammanfattning av ärendet
Kommunens, vägrådens och föreningarnas ansvar för finns tydliggjort i ett
förslag till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar. Arbetsbeskrivningarna är i
stort ett förtydligande på hur kommunen, vägråden och föreningarna redan idag
arbetar med enskilda vägar. Tekniska förvaltningen förslår att tekniska nämnden
antar arbetsbeskrivningarna.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-12
• Tekniska förvaltningens rapport, Enskilda vägar, daterad 2021-08-25
• Tekniska förvaltningens förslag till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar,
daterad 2021-10-13

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningens rapport om enskilda vägar ger kommunen en
helhetsbild om arbetet med enskilda vägar, samt tydliggör arbetet hos de olika
aktörerna och uppdaterar förutsättningarna för arbetet. Rapporten innehåller
bland annat en prioriteringsordning för fortsatt arbete.
Tekniska nämnden godkände 2021-10-05, §101 rapporten samt antog
prioriteringsordningen för framtida arbete med enskilda vägar. Punkt ett i den
antagna prioriteringsordningen definierar arbetsbeskrivningar för kommunen,
vägråden och föreningarna. Arbetsbeskrivningarnas syfte är att tydliggöra
ansvaret för enskilda vägar i Älmhults kommun. Tekniska förvaltningen förslår
att tekniska nämnden antar arbetsbeskrivningarna.

Teknisk förvaltningens förslag till beslut
 Anta Arbetsbeskrivningar för enskilda vägar daterat 2021-10-13.
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Elinor Johansson

Anders Nyberg

Utredningsingenjör

Teknisk chef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
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Tekniska förvaltningen
Elinor Johansson
0476-55180
elinor.johansson@almhult.se

Älmhults kommun

Förslag till arbetsbeskrivningar
för enskilda vägar
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Inledning
De enskilda vägarna med statligt driftbidrag i Älmhults kommun är indelade i
sex vägrådsområden med ett eller två vägråd som ansvarar för respektive
område, se bilaga 1. När det gäller kommunens drift och underhåll delas
kommunen även in i fem arbetsområden, se bilaga 2. Anledningen till att det är
olika områdesindelningar är att underhållsarbeten som kantskärning och
högröjning sker vart femte år och det därför inte går att använda de sex områden
som vägråden ansvarar för.
Kommunens, vägrådens och vägsamfällighetsföreningarnas ansvar finns
tydliggjort tre olika arbetsbeskrivningar för enskilda vägar.
Arbetsbeskrivningarna är till stor del ett förtydligande på hur kommunen,
vägråden och föreningarna redan idag arbetar med enskilda vägar.
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Älmhults kommun
Om befattningen
Med Älmhults kommun menas de tjänstemän som arbetar med frågor som rör
enskilda vägar.
Huvudansvar
Kommunens huvudansvar är att stå för drift och underhåll av vägen enligt
överenskommelse med vägråd och vägsamfälligheter.
De arbetsuppgifter som Älmhults kommun åtar sig att utföra mot att erhålla
vägsamfällighetens statliga driftbidrag är nedanstående. För vägar som saknar
statligt driftbidrag utför kommunen inget arbete.
Arbetsuppgifter
• Hyvling 3 gånger per år. Två gånger på våren, en gång på hösten.
• Grusning en gång på våren. De år kantskärning sker utförs grusningen på
hösten. Hyvelförare avgör hur mycket grus som behövs på respektive väg.
• Saltning i dammbindande syfte en gång per år på våren.
• Slaghackning en gång per år (från midsommar till 30 september).
• Kantskärning vart femte år.
• Högröjning vart femte år. Görs på vintern, påbörjas efter hösthyvlingen.
Samma område som kantskärs högröjs.
• Bekosta vinterväghållning.
• Sopning av belagda vägar vart annat år eller vid behov.
• Spolning av trummor vid behov.
• Hjälpa föreningar med bidragsansökningar till Trafikverket.
• Bistå vägråden med kallelser, lokal och fika för det årliga ordförandemötet.
• Utföra de renoveringar som krävs för att vägarna hålls farbara i enlighet med
föreningarnas femårsplaner. Extraåtgärder som inte redovisats till vägråden i
femårsplanen bekostas av föreningarna själva.
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Vägråd
Om befattningen
Vägråd väljs på ordförandemötet vart fjärde år av föreningarnas representanter.
Huvudansvar
Kommunen är indelad i vägområden benämnda Stenbrohult, Virestad, Härlunda,
Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd. Varje vägområde har ett eller två vägråd, som
skall handha arbetsledning samt vara rådgivande organ åt vägsamfälligheterna,
andra enskilda väghållare och kommunen.
Arbetsuppgifterna gäller för vägrådets tilldelade område.
Arbetsuppgifter
• Upprätta avtal med vinterväghållare.
• Beställa snöröjning och halkbekämpning.
• Hålla ett ordförandemöte per år med representanter från samtliga föreningar
inbjudna. Kommunen hjälper till med inbjudan, lokal och fika för mötet.
Protokoll från mötet samt föreningarnas femårsplaner lämnas till kommunen.
• Godkänna egna arbeten utförda av föreningarna.
• Beställa extra hyvling vid synnerliga skäl samt utreda varför extra hyvling
behövs.
• Inspektera vägar som ansöker om bidrag för privat utfartsväg.
• Rådgivning för vägsamfällighetsföreningarna.
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Föreningar
Om befattningen
Föreningarna behöver ha en styrelse med en vald ordförande och vara aktiva
genom att hålla årsmöte årligen om inte annat framgår i föreningens stadgar.
Huvudansvar
Vägföreningen är juridisk väghållare och har ett så kallat väghållaransvar som
innebär att vägarna enligt lagen skall hållas i ett för samfärdseln tillfredställande
skick.
Arbetsuppgifter
• Lämna aktuell femårig åtgärdsplan för föreningen till vägrådet varje år.
Behov av åtgärder som behöver genomföras inom de nästkommande fem åren
ska framgå i planen.
• Säkerställa att gällande stadgar finns och efterföljs.
• Hålla årsmöte årligen om inte annat framgår i föreningens stadgar. Protokoll
ska finnas sparade och kunna uppvisas på begäran.
• Få eget arbete godkänt av vägråd om föreningen vill ha ersättning.
• Sätta upp de vägskyltar som inte innefattas av det statliga driftbidraget.
Kommunen står i vissa fall för kostnaden av skyltarna.
• Begränsa bruttovikten för trafiken på vägen under tjällossningen. Kontakta
Trafikverkets kundtjänst.
• Delta på det årliga ordförandemötet.
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Inledning
Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar
som inte stat eller kommun är väghållare för.
Det enskilda vägnätet är omfattande och mycket betydelsefullt för infrastrukturen. I Sverige uppgår det enskilda vägnätet till drygt 44 000 mil. Som en jämförelse kan sägas att det statliga vägnätet är knappt 10 000 mil och det rent
kommunala vägnätet omfattar drygt 4 000 mil.
De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till
exempel vägförening, samfällighetsförening, vägsamfällighet eller ideell förening. I vissa fall kan även en enskild markägare vara väghållare. I denna rapport
benämns alla organisationsformer som föreningar.
Staten betalar genom Trafikverket årligen ut driftbidrag till de enskilda vägar
som uppfyller verkets kriterier1. För de vägar som inte uppfyller kriterierna står
medlemmarna i föreningen för hela kostnaden av drift och underhåll.

Syfte
Syftet med utredningen är främst att ge kommunen en helhetsbild av arbetet med
enskilda vägar och att tydliggöra ansvaret hos de olika aktörerna men också att
uppdatera förutsättningarna för arbetet.

1

Mer information om Trafikverkets kriterier i 1.2.1
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Del 1 – Bakgrund och fakta
1.1 Bakgrund
I samband med kommunsammanslagningen 1971 beslutade kommunfullmäktige
i Älmhults kommun att kommunen skulle ta över drift och underhållsansvaret
för enskilda vägar med statligt driftbidrag mot att kommunen får det statliga
bidraget.
I Älmhults kommun finns idag 133 olika föreningar med statligt driftbidrag. Den
totala väglängden för dessa vägar är cirka 54 mil. Det kommunala vägnätet i
Älmhults kommun är som jämförelse cirka 10 mil.
De enskilda vägarna med statligt driftbidrag är indelade i sex vägrådsområden
med ett eller två vägråd som ansvarar för respektive område, se bilaga 1.
Vägrådens uppgift är att vara de kommunala tjänstemännens förlängda arm mot
föreningarna. I dagsläget finns åtta vägråd i Älmhults kommun. De väljs av föreningarnas ordförande vart fjärde år i samband med riksdagsvalet. Varje vägråd
får en ersättning på 10 000 kr per år av kommunen. Utöver det får de milersättning och sammanträdesersättning vid möten som kommunen kallar till.
När det gäller drift och underhåll delas kommunen in i fem arbetsområden, se
bilaga 2. Anledningen till två olika områdesindelningarna är att underhållsarbeten som kantskärning och högröjning sker vart femte år och det därför inte
går att använda de sex områden som vägråden ansvara för.
Kommunens, vägrådens och föreningarnas ansvar finns tydliggjort i ett förslag
till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar, se bilaga 3. Arbetsbeskrivningarna är
i stort ett förtydligande på hur kommunen, vägråden och föreningarna redan idag
arbetar med enskilda vägar.

1.2 Begrepp och definitioner
Vägförening är en äldre typ av förening inom tätbebyggelse och användes i
huvudsak inom områden med fastställd byggnadsplan.
Vägsamfällighet inrättades enligt lagen om enskilda vägar fram till 1974 och
var organet för väghållning av glesbygdsvägar. Befintliga vägsamfälligheter har
registrerats i fastighetsregistret som gemensamhetsanläggningar.
Gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning med stöd av
Anläggningslagen och gäller för en anläggning som är gemensam för flera
fastigheter. Gemensamhetsanläggning ersätter de äldre begreppen för vägförening och vägsamfällighet, men kan även avse andra typer av gemensamma
anläggningar som till exempel VA-ledningar, grönområden och garage.
Samfällighetsföreningen är organet som förvaltar gemensamhetsanläggningen.
Ideell förening är en förening utan lantmäteriförrättning.

49

Rapport
2021-08-25

6(23)

1.3 Lagstiftning
För att reglera förutsättningarna för att bygga vägar trädde den första lagen om
enskilda vägar i kraft år 1907. Lagen gällde enbart vägar på landsbygden, men år
1926 ändrades lagen så att den även omfattade enskilda vägar i städer. I takt med
att behoven av vägar ökade ställdes också krav på att få bidrag till vägarna.
Lagstiftningen ändrades återigen år 1939 (EVL 1939:608) då 1907 års lag
ersattes av en ny. Samtidigt införde man ett gemensamt bidragssystem för bidrag
till drift och underhåll av enskilda vägar. 1939 års system behölls sedan fram till
år 1974 då två nya lagar trädde i kraft; Anläggningslagen (SFS 1973:1165) och
Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1937:1150). Med de nya lagarna
samlades flera olika typer av anläggningar under en och samma lag. I samband
med att dessa lagar trädde i kraft fick vägsamfälligheter enligt 1939 års lag om
enskilda vägar inte längre bildas. Dock kunde vägföreningar fortfarande bildas
enligt 1939 års lag.
Vid årsskiftet 1997/98 upphörde lagen om enskilda vägar helt att gälla, vilket i
praktiken innebar att undantaget för vägföreningar försvann. De vägföreningar
och vägsamfälligheter som finns idag regleras därmed av Anälggningslagen och
Lagen om förvaltning av samfälligheter.
Det inte finns inga lagstiftningar, förordningar eller föreskrifter som berör kommunens engagemang i enskild väghållning. Avsaknaden av lagstiftning är en
möjlighet. Det finns en stor frihet att gå den väg som passar varje kommun bäst.
1.3.1 Likställighetsprincipen
Likställighetsprincipen är ett begrepp ur Kommunallagen kap 2, § 3: Kommuner
och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat. Lag (2019:835).
För att säkerställa att likställighetsprincipen följs i arbetet med enskilda vägar
behövs tydliga regler. Risken är annars stor att de vägar med mest aktiva föreningar får en större del av underhållet och att likställighetsprincipen i kommunallagen inte följs.

1.4 Trafikverket
Trafikverket, som betalar ut det statliga driftbidraget, har krav på att vägen ska
underhållas för att bidraget ska fortsätta betalas ut. Om underhållet blir för eftersatt riskerar vägen att förlora sitt statliga driftbidrag. Det är därför viktigt att
kommunen sköter drift och underhåll på ett tillfredsställande sätt.
När en väg förlorar sitt statliga driftbidrag slutar kommunen att underhålla vägen
och ansvaret för vägen övergår helt till föreningen. Föreningarna ser detta som
mycket negativt för landsbygden och vägen riskerar att bli mycket eftersatt då
föreningarna inte har medel för att ta över underhållet.
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1.4.1 Förutsättningar för statsbidrag
Nedan följer Trafikverkets förutsättningar för att en väg ska få statligt
driftbidrag:
• Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd (normalt
minst cirka 1 km) och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast
boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för
vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.
• Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till
övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan.
• Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen
(1971:948).
• Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom
överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
• Ansvaret för väghållningen förändras inte när statsbidrag beviljats.
• Vägar till vilka driftbidrag lämnas ska hållas öppna för trafik och underhållas
väl.
• Om en väg stängts av för trafik utan Trafikverkets medgivande eller om
underhållet eftersatts, får Trafikverkets region besluta att beviljat driftbidrag
inte ska betalas ut.
• Underhållsbidrag kan lämnas för att rusta upp vägar som inte är i tillfredsställande skick om kostnaden är skälig.
• Utbetalning av det årliga driftbidraget sker i efterskott för kalenderår.
1.4.2 Förutsättningar för särskilt driftbidrag
Trafikverket har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhållsoch upprustningsåtgärder.
Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.
Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag:
• Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större.
• Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus.
• Omläggning av vägsträcka.
• Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning.
• Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd.
• Ombyggnad eller reparation av bro.
• Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög.
Observera följande:
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• Det går bara att söka bidrag för de väghållare som erhåller årligt driftbidrag.
• Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor (exklusive moms).
• Väghållaren måste inkomma med ansökan innan beslut om bidrag kan
lämnas.
• Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag.
Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot
fakturakopia.
1.4.3 Kontroll av bidragsrätt
Trafikverket utför vart femte år en kontroll av vägar med statligt driftbidrag.
Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, vanligen fem år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:
• att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1
km från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg
• att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.
Om de kommer fram till att vägen inte längre har rätt till bidrag upphör det
statliga driftbidraget till vägen.
Tillsynen omfattar kontroll av:
• anslutning mot allmän väg
• grusslitlager och beläggningsslitage
• diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns
• rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar
• röjning och rengöring av broar
• röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter i höjd.
1.4.4 Slitageersättning
En fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen kan få använda vägen
mot en slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bland annat i
50 § Anläggningslagen (1973:1149) (AL). Fastighetsägaren ska då betala
slitageersättning med hänsyn till det slitage som uppstår på vägen genom trafik
till och från fastigheten. Ersättningen täcker bara slitage. Om trafiken till
fastigheten orsakar skador på vägen, ska fastighetens ägare betala ersättning för
skadan.
Sedan den 1 januari 1998 finns en bestämmelse i 48a § AL som innebär att en
fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som gäller en väg,
även ska betala slitageersättning för merkostnader. Detta gäller om fastighetsägaren använder vägen i väsentligt större omfattning än vad som motsvarar hans
andelstal för driftskostnaderna.
I Älmhults kommun betalas eventuell slitageersättning till kommunen.
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1.5 Lantmäteriet
Det finns två alternativa former av föreningar, lantmäteriförrättad förening eller
ideell förening. Finns det en vägförening eller vägsamfällighet som genomgått
en lantmäteriförrättning kan den uppdateras om det inte skett stora förändringar
längs vägen. Finns det ingen förrättning gjord finns två alternativ. Antingen
bildar föreningen en gemensamhetsanläggning och förrättar den eller så kan föreningen bilda en ideell förening utan förrättning.
Det är upp till varje förening att själv avgöra vilken typ av förening de vill vara.
Det är viktigt att påpeka att väghållaransvaret fortfarande ligger på den enskilda
föreningen. Kommunen kan inte vara väghållare för enskilda vägar utanför
detaljplanelagt område.
1.5.1 Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera
fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.
En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen
registerbeteckning. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i
en lantmäteriförrättning. I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anläggningsåtgärd.
En gemensamhetsanläggning bildas genom att fastighetsägare som vill vara med
och äga och förvalta gemensamhetsanläggningen ansöker om lantmäteriförrättning, en så kallad anläggningsförrättning. Även vissa myndigheter kan
göra en ansökan.
Anläggningen behöver vara av väsentlig och stadigvarande betydelse för de
delägande fastigheterna. I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av
samfälligheten, både när den bildas och på längre sikt. Det får inte heller vara
fråga om ett mer tillfälligt behov eller behov som är mer relaterat till en viss
fastighetsägares personliga behov än till fastigheten som sådan, eller ett behov
som kommer att uppstå längre fram i tiden.
När Lantmäteriet arbetar med din ansökan om lantmäteriförrättning beslutar de
samtidigt om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, förvalta
och fördela kostnaderna för anläggningen. Varje deltagande fastighet tilldelas ett
andelstal. Andelstal bestämmer hur stor del varje fastighet har i en anläggning.
Den vanligaste metoden för att bestämma andelstal är den så kallade tonkilometoden. Den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år
multipliceras med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från
fastigheten. Lantmäteriet har schablonvärden för hur många ton per år som olika
typer av fastigheter som till exempel permanentbostad, fritidsbostad, jordbruksfastighet med mera, belastar en väg med per år.
När förrättningen är klar finns ett anläggningsbeslut, som gäller fram till dess att
anläggningen upphör eller omprövas.
I en ansökan om lantmäteriförrättning är det bra om så mycket information som
möjligt anges, till exempel:
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• gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och andra detaljer som
kan vara av vikt
• vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen
• vilka fastigheter som upplåter mark för gemensamhetsanläggningen
• inom vilken tid gemensamhetsanläggningen ska vara färdigbyggd.
En gemensamhetsanläggning kan förvaltas antingen genom delägarförvaltning
eller i en samfällighetsförening.
Förvaltning med samfällighetsförening kan vara mer effektivt och rättssäkert då
det finns många delägare. Det räcker då med att en majoritet av medlemmarna i
föreningen är överens när de fattar beslut.
Delägarförvaltning är bra om det är få fastigheter inblandade, och kostnaderna
för drift och underhåll är låga. Vid delägarförvaltning måste alla delägare vara
överens när de fattar beslut. Om delägarna inte kan enas kan Lantmäteriet hjälpa
till genom att hålla ett delägarsammanträde.
1.5.2 Samfällighetsförening
Genom att bilda en samfällighetsförening kan, till exempel mark eller en gemensamhetsanläggning som ägs av mer än en person, tas hand om på ett effektiv och
rättssäkert sätt.
För att kunna bilda en samfällighetsförening behöves först ett objekt att förvalta,
till exempel en gemensamhetsanläggning. Om ett sådant objekt inte finns sedan
tidigare krävs en lantmäteriförrättning för att objektet ska kunna bildas. En samfällighetsförening kan bildas i samband med lantmäteriförrättningen av gemensamhetsanläggningen.
När det finns ett objekt att förvalta så har varje delägare rätt att när som helst
begära att en samfällighetsförening ska bildas. Det görs genom en ansökan till
Lantmäteriet. När en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening
alltid bildas.
Ett objekt som idag förvaltas via delägarförvaltning kan ansöka om att istället
förvaltas genom en samfällighetsförening.
Bildandet av en samfällighetsförening sker vid ett sammanträde. Till mötet
kallas alla ägare av de fastigheter som har andelar i marksamfälligheten eller
gemensamhetsanläggningen.
I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över
drift och underhåll av det som ägs tillsammans. Samfällighetsföreningen väljer
själva hur de vill förvalta sin samfällighet, Lantmäteriet har ingen roll i detta.
Information om till exempel uppgiftsändring, stadgeändring, namnbyte och
registerutdrag finns i Samfällighetsföreningsregistret - SFR.
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1.5.3 Uppdatering av befintlig samfällighetsförening
Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras ibland, till exempel:
• om en gammal gemensamhetsanläggning är inaktuell gällande delägarkretsen
• om en del av en väg inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen, eller
att vägen ska utökas till ett bostadsområde med fler fastigheter
• andelstalen behöver uppdateras
• gemensamhetsanläggningen används inte längre och behöver tas bort.
För att endast ändra andelstalen i en gemensamhetsanläggning finns specifika
regler. I övriga fall när det handlar om ändring (omprövning) av en gemensamhetsanläggning så gäller samma regler som när en gemensamhetsanläggning ska
bildas.
Till skillnad från en lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning, så har ägaren till en fastighet som har upplåtit mark från sin
fastighet rätt att ansöka om omprövning av de delar av förrättningen som berör
sin fastighet.
Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om
omprövning av en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar.
När Lantmäteriet är klara med handläggningen fattas ett anläggningsbeslut som
gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas igen.
1.5.4 Kostnad för lantmäteriförrättning
En ansökan om ändring av en befintlig, eller bildande av en ny, gemensamhetsanläggning medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand. Kostnaden
beror på hur mycket arbete som krävs av Lantmäteriets handläggare, vilket i sin
tur beror på:
• Om det finns stöd i detaljplan för åtgärden eller om möjligheten måste
utredas.
• Om det finns befintliga schablontal som lantmätaren kan använda sig av.
• Om det finns några äldre beslut som måste omprövas och hur stort behov av
tolkning de ger upphov till.
• Hur många fastigheter som berörs, och om det på förhand är klart eller måste
utredas. Många inblandade fastighetsägare kan innebära flera sammanträden
som i sin tur kräver bokning av lokaler och kungörelser.
• Om fastighetsägarna är överens eller inte. Har fastighetsägarna olika
yrkanden eller synpunkter så leder det ofta till fler samtal.
• Om mark som behöver tas i anspråk behöver värderas så kanske en värderingsman behövs tas in för bedömning, till exempel om en väg behöver
flyttas.
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1.6 Riksförbundet Enskilda vägar (REV)
REV är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Alla
vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett
väghållaransvar kan bli medlemmar hos REV. Föreningen behöver inte vara
lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell. Idag är har organisationen drygt
12 800 medlemsföreningar.
REV har till uppgift att:
• Förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras
intressen.
• Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige.
• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och
organisationer.
Medlemsavgiften är 900 kr/år i fast avgift plus 65 kr/påbörjad km väg (upp till
40 km väg, därutöver 35 kr/km). För det priset ingår följande:
• Försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.
• Rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik.
• Svar på krångliga styrelsefrågor rörande väghållarnas dagliga arbete.
• Medlemstidningen REV Bulletinen (4 nummer per år).
• Månadsbrev som mejlas varje månad.
• Information och avtalsmallar via hemsidan.
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Del 2 – Omvärldsanalys
I Sverige finns 290 kommuner och nästan lika många sätt att hantera enskilda
vägar. Då det inte finns några gemensamma riktlinjer för hur kommuner bör
hantera enskilda vägar finns det stora skillnader.
Flera kommuner i Sverige har valt att sköta de enskilda vägarna och således
svara för kostnaderna för drift och underhåll. Ofta fattades besluten i samband
med kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen. Besluten motiverades
med att de olika kommunernas regler var lättast att ersätta med en sådan bestämmelse. Vid denna tid täckte det statliga driftbidraget kostnaden för skötseln av
enskilda vägar relativt väl, och därför var beslutet enkelt.
Några kommuner anser sig ha brustit i tydlighet när väghållningen togs över. Det
var aldrig en kommunal skyldighet men efter snart 50 år ser invånarna den kommunala skötseln som en självklarhet. Älmhults kommun är en av dessa.
SKR gjorde 2007 en utredning om kommuners engagemang i enskilda vägar
(Här slutar allmän väg, 2007). Den visar att:
• 13 procent av kommunerna ger inga bidrag alls och utför inga arbeten på
enskilda vägar.
• 68 procent av kommunerna ger bidrag till enskilda vägar med statligt driftbidrag, ofta en procentuell andel av den driftskostnad som trafikverket räknat
fram.
• 29 procent av kommunerna sköter enskilda vägar.
• 55 procent av kommunerna delar ut bidrag till vägar utan statligt driftbidrag.
I några kommuner har man upphört med de tidigare bidragen eller
skötselhjälpen. Motiven har ofta varit ekonomiska. Förvaltningarna har fått i
uppgift att granska sina egentliga skyldigheter och att skära ner på allt som inte
innefattas. Då det inte finns någon kommunal lagstadgad skyldighet att ge bidrag
till enskilda vägar har bidraget minskats eller tagits bort helt.
SKR:s rapport visar också att rättvisefrågan för de flesta kommuner är det
viktigaste motivet till kommunalt bidrag för enskilda vägar. De som bor vid
dessa vägar ska få samma service som de som bor vid de allmänna vägarna.
Alternativet att varken ge bidrag eller sköta enskilda vägar är för flera
kommuner helt uteslutet.

2.1 Närliggande kommuner
Ljungby, Växjö, Markaryd och Osby kommuner jobbar på samma sätt när det
kommer till bidrag till enskilda vägar med statligt driftbidrag. De tillhör det 68
procent som ger bidrag till enskilda vägar som grundar sig på Trafikverkets
utbetalningar.
Tingsryds kommun arbetar på ett liknande sätt som Älmhult när det gäller
enskilda vägar. Den kommunala driften vid barmark består av väghyvling,
grusning, högröjning, asfaltslagning, kantskärning, slaghackning samt underhåll
av vägtrummor och mötesplatser. Vinterväghållningen utförs av ett fyrtital
kontrakterade entreprenörer.
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Del 3 – Ekonomi
Enskilda vägar med statligt driftbidrag delas in i sex vägkategorier från A till F.
Hur många procent av det uppskattade kostnaderna för underhåll som fås i
bidraget beror på vilken vägkategori en väg har. Bilderna nedan visar
Trafikverkets indelning i vägkategorier. Den resterande kostnaden för drift och
underhåll av vägen utförs och bekostas av Älmhults kommunen.
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3.1 Drift
Av Trafikverket beräknad kostnad för enskilda vägar:
Trafikverkets bidrag ((60–80%) genomsnitt 63%):
Mellanskillnad som belastar Älmhults kommun:

8 799 212 kr
5 503 284 kr
3 295 928 kr

Uppgifterna ovan är från Trafikverkets senaste utbetalning.
Under perioden 2016 till 2020 har kommunen budgeterat cirka 1 000 000 kr per
år för drift och investeringar av enskilda vägar men spenderat betydligt mer än
så. År 2019–2020 spenderades cirka 2 500 000 kr per år. 400 000 kr av dessa var
investeringar. Budgeten för drift behöver ökas till minst 2 000 000 kr per år.
Om Älmhults kommun skulle sluta sköta driften av enskilda vägar och istället
betala ut bidrag som många andra kommuner gör skulle kostnaden öka med
cirka 1,3 miljoner per år från 2 till 3,3 miljoner kr per år. Många av de boende på
landsbygden skulle dessutom se detta som negativt då de skulle tvingas ta en
större ansvar för vägarna. Föreningarna skulle få mycket mer att göra och det är
redan idag svårt att hitta personer som är villiga att engagera sig. Förslaget är
därför att även fortsättningsvis låta tekniska förvaltningen sköta drift och underhåll på enskilda vägar med statligt driftbidrag.
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3.2 Investering
Historiskt har Älmhults kommun gjort följande investeringar:
2020
Total investering:
Bidrag från Trafikverket 70%:
Älmhults kommunen:

1 170 000 kr
820 000 kr
350 000 kr

2018
Total investering:
Bidrag från Trafikverket 70%:
Älmhults kommunen:

900 000 kr
630 000 kr
270 000 kr

2017
Total investering:
Bidrag från Trafikverket 70 %:
Älmhults kommunen:

1 840 000 kr
1 290 000 kr
550 000 kr

I genomsnitt investeras cirka 400 000 kr per år. Investeringar på enskilda vägar
genererar inga kapitaltjänstkostnader då de räknas som särskild drift och belastar
driftkostnaden.
Statistik från 2019 saknas.
Broar 2022
I Älmhults kommunen finns 30 broar på enskilda vägar med statligt driftbidrag.
Broinspektioner för dessa broar utförs av Trafikverket vart sjätte år. Nästa inspektion är planerad till 2022. Senaste inspektionen utfördes 2016 och redan då
fick de flesta broarna nedslag på någon eller några delar. Få åtgärder har dock
utförts på broarna vilket lett till ett stort behov av underhållsarbeten.
Uppskattad kostnad för broreparationer:
Kostnad för konsult broreparationer, cirka 30 000 kr per bro:

900 000 kr

Kostnad broreparationer, cirka 560 000 kr per bro:

16 800 000 kr

Total kostnad broreparationer:

17 700 000 kr

Särskilt driftbidrag 70 %:

12 390 000 kr

Mellanskillnad som belastar kommunen:

5 310 000 kr

Första broreparationen kommer tidigast att genomföras hösten 2022 alternativt
våren 2023. Hur många broar som behöver repareras per år och exakt vad det
kommer att kosta beror på hur dåligt skick de är i. Denna information framkommer vid broinspektionerna. Frågan tas med till budgetarbetet 2022 och bevakas.
Kostnaderna ovan är en grov uppskattning som grundar sig på de två broreparationer som utfördes år 2020:
Hylte:
310 000 kr
Linnefalla:
810 000 kr
Totalt:
1 120 000 kr
Bidrag 70 %:
784 000 kr
Kommunen 30 %:
336 000 kr
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Del 4 – Utveckling och förändring
4.1 Enskilda vägar utan statligt driftbidrag
För vägar utan statligt driftbidrag står Älmuhlts kommunen för ett ekonomiskt
bidrag till privata utfartsvägar och viss drift för så kallade ”§ 25-vägar”.
4.1.1 § 25-väg
1986 meddelades kommunen av dåvarande Vägverket att 30 vägar eller vägdelar
skulle upphöra att få statsbidrag (idag statligt driftbidrag). Vägutskottet beslutade på sammanträdet 1986-12-15 under § 25 att anta särskilda bidragsregler för
dessa vägar:
Kommunala bidragsregler för underhåll av enskild väg som ingår i rättsligt bildad vägsamfällighet eller samfällighetsförening, vilken ej erhåller statsbidrag
1. Bidrag skall sökas av rättsligt bildad vägsamfällighets eller samfällighetsförening.
2. ”Åretruntboende” skall finnas bosatt utmed vägen
3. Kommunen skall bidraga med
a. Snöröjning och sandning i samma omfattning som huvudvägen
b. Hyvling vår och höst
c. Grusning, 30 m3/km vart 3:e år
4. Erforderlig buskröjning och kantskärning skall utföras av respektive
markägare
5. Uppsättning av snöstakar skall utföras av vägintressenterna
6. För viktiga genomfartsleder utan ”åretruntboende” skall ovanstående regler
också gälla.
De 30 vägar som förlorade sitt bidrag 1986 fick del av dessa bidrag och benämns
idag som ”§ 25-vägar”. Av de 30 ursprungliga vägarna är det idag 13 vägar som
fortfarande har detta bidrag. Övriga har uppfyllt kravet för statligt driftbidrag
igen och underhålls mer omfattande av kommunen. Inga nya vägar har ansökt
eller beviljats bidrag enligt § 25-reglerna sedan de infördes trots att flera vägar
under åren som gått förlorat sitt statliga driftbidrag av olika anledningar.
Driftskostnad
De 13 vägarna mäter cirka 12,5 km och kostar kommunen cirka 65 000 kr per år
vilket motsvara cirka 5,20 kr per meter.
4.1.2 Privat utfartsväg
Kommunfullmäktige antog enligt § 143/94 ett underhållsbidrag för privata
utfartsvägar:
UNDERHÅLLSBIDRAG FÖR PRIVATA UTFARTSVÄGAR
Iståndsättningsbidrag
Kommunalt bidrag för iståndsättning skall utgå för väglängd > 100 meter med
4,50 kronor/ löpmeter (2010-års priser).
Bidraget som utgör engångsbelopp, skall utgå under villkor:
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− Att fastighetsägaren eller annan person är stadigvarande (folkbokförd)
boende på fastigheten
− Att då flera fastighetsägare är bidragsberättigade för samma väg skall
gemensam ansökan ingivas varefter bidraget utbetalas till den som anges
som kontaktman
− Att besiktning sker av därför utsedd kommunal representant före och
efter iståndsättningen
− Att vägbredden är minst 2,5 meter
− Att lämplig vändplan finns vid dessa vägar
− Att vägen ej kommer att avstängas för trafik.
Underhållsbidrag
Kommunalt underhållsbidrag skall utgå för väglängd > 100 meter (de första 100
meterna utgår ingen ersättning för) med årligt belopp av högst 5,00
kronor/löpmeter (2016-års priser), under villkor:
− Att fastighetsägaren eller annan person är stadigvarande (folkbokförd)
boende på fastigheten
− Att då flera fastighetsägare är bidragsberättigade för samma väg skall
gemensam ansökan ingivas varefter bidraget utbetalas till den som anges
som kontaktman
− Att besiktning sker av därför utsedd kommunal representant
− Att vägbredden är minst 2,5 meter
− Att lämplig vändplan finns vid dessa vägar samt skall vara uppgrusad
− Att väganslutning skall ha en minsta radie av 6,0 meter
− Att mötesplatser skall möjliggöras
− Att träd och grenar borttages inom ett vägområde av 4,0 meter inkl vägbredden samt med fri höjd av 4,5 meter över vägbanan
− Att vägen ej kommer att avstängas för trafik
− Att bidraget utbetalas efter ansökan därom, årligen i december, utan
förnyad ansökan. Kommunal förtroendeman/kontaktman/vägråd kontrollerar och bestyrker varje år om förutsättning för bidrag fortfarande föreligger
− Att minsta belopp som utbetalas är 500 kronor/år (2016-års priser)
Driftskostnad
Under 2020 hade 77 vägar bidrag för privat utfartsväg. Den totala väglängden
var 34 556 meter. Bidraget på 5,0 kr per meter väg kostade 172 780 kr. Detta
belastar i dagsläget driftsbudgeten för enskilda vägar.
Flera närliggande kommuner har ett bidrag som liknar Älmhults kommuns
bidrag för privata utfartsvägar. Namnen på dessa bidrag varierar från kommun
till kommun men kriterierna liknar varandra. Älmhults kommuns bidrag är i
jämförelse med närliggande kommuner relativt högt. Trots detta finns önskemål
om att öka bidraget.
Kostnad per löpmeter väg
Markaryds kommun

3,0 kr/m

Osby kommun

3,14 kr/m

Ljungby kommun

2,5 kr/m

Jämförelsematris närliggande kommuner
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Det finns ett önskemål från bland annat flera vägråd att villkoret om att vägen
inte får stängas av för trafik bör utgå. Förslaget är i så fall att de vägar som är
genomfarter inte får stängas av för trafik men att vägar som är återvändsgränder
får stängas av för motortrafik. Hur många vägar som skulle kunna söka bidraget
om villkoret stryks och vad det i så fall skulle komma att kosta är svårt att
uppskatta.
Av de närliggande kommunerna som har liknande bidrag har alla samma krav
som Älmhult, det vill säga att vägen ska vara öppen för trafik. Utifrån att det är
näst intill omöjligt att uppskatta vad det skulle medföra för kostnader att ändra
på reglerna för privata utfartsvägar i denna fråga, föreslår tekniska förvaltningen
att dagens bidragsregler kvarstår.
En maxlängd på 1000 meter borde läggas till. Vägar längre än så bör söka
statligt driftbidrag istället.
4.1.3 Slutsats
För att följa likabehandlingsprincipen bör bidraget till § 25-vägarna ses över.
Det ena alternativet är att det öppnas upp för alla föreningar att söka bidraget.
Den möjligheten finns inte idag utan det är endast de som blev beviljade bidraget
1986 som har det idag.
Problemet med bidraget för § 25-vägar är att det är relativt öppet formulerat och
skulle kunna leda till att kommunen tvingas underhålla en stor mängd vägar om
alla tilläts att söka det. Det är framförallt punkt sex om viktiga genomfartsleder
som är svårdefinierad. Hur bedömes vilka vägar som är viktiga och för vem ska
de vara viktiga? Att det inte finns något krav på minsta längd kan också komma
att betyda att vi behöver sköta driften av privatpersoners garageuppfarter.
Det andra alternativet är att § 25-vägsbidraget slopas och de vägar som har det
idag föreslås söka bidrag för privat utfartsväg istället. Detta alternativ skulle leda
till att några av vägarna skulle bli utan bidrag då de inte uppfyller kriterierna för
bidraget. Dessa kriterier är tydliga och lämnar inte mycket rum för tolkning vilket gör det rättvist och lika för alla vilket är bra ur likställighetsynpunkt.

4.2 Sommarsalt och snökäppar
4.2.1 Bakgrund
Älmhults kommun har under lång tid delat ut 20 kg säckar med sommarsalt till
privatpersoner som önskat lägga saltet på grusvägar för att det ska damma
mindre. Det har varit fritt att komma och hämta för vem som helst. Det har inte
heller funnits någon begränsning på hur många säckar som fått hämtas per
person eller väg. Saltet som delas ut kostar cirka 10 000 kr per år. En säck salt
som väger 20 kg räcker till cirka 50 meter väg.
Snökäppar har delats ut på samma sätt. Kostnaden för dessa är cirka 13 000 kr
per år.
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4.2.2 Problematik
I dagsläget är det oklart vilka typer av vägar som privatpersoner har rätt att få
salt eller snökäppar från kommunen till. För att kommuninvånarna ska bli lika
behandlade behövs tydliga riktlinjer för vilka vägar som är berättigade att få salt
eller snökäppar gratis av kommunen.
En annan fråga är om kommunen rent juridiskt har rätt att lämna ut salt gratis till
privatpersoner eller om det strider mot konkurrenslagen. Det kan inte anses vara
konkurrensmässiga priser när det lämnas ut gratis. Carl Nilsson AB säljer både
sommarsalt och snökäppar. 25 kg salt för dammbindning kostar där 149 kr
medan 50 snökäppar kostar 850 kr.
4.2.3 Slutsats
Privata utfartsvägar får bidrag av kommunen och bör kunna använda dessa
pengar till att köpa salt och snökäppar. De så kallade § 25-vägarna föreslås
slopas i framtiden och då behöver inte dessa heller hämta salt eller snökäppar.
Skulle det beslutas att § 25-vägarna ska behållas bör dessa ändå inte ha fri
tillgång till gratis salt eller snökäppar då det inte framgår i beslutet att de har den
rättigheten. Andra enskilda vägar utan statligt driftbidrag har kommunen inget
ansvar för alls, varken ekonomiskt eller när det gäller drift och underhåll. De kan
därför inte heller anses ha rätt till den förmån som gratis salt och snökäppar
innebär.
För att säkerställa att likabehandlingsprincipen i kommunallagen och konkurrenslagen följs bör kommunen sluta dela ut salt och snökäppar gratis till privatpersoner.
Ett alternativ om kommunen vill fortsätta dela ut salt och snökäppar är att vägråden köper in materialet och delar ut. Då är det inte längre kommunen som
bedriver en konkurrerande verksamhet men då kommunen står för notan kan
detta ändå bedömas som en sådan.

4.3 Enskilda vägar inom detaljplanelagt område
En väg inom detaljplanelagt område där kommunen är väghållare har inte rätt till
statligt driftsbidrag från Trafikverket. Älmhults kommun har flera vägar som
inte borde ha bidrag med tanke på detta. I samråd med Trafikverket bör detta
påtalas och rättas till så att kommunen inte får bidrag för vägar som inte är
berättigade det, då det kan ses som en form av bidragsfusk.
Resultatet av att påpeka felaktigheterna för Trafikverket blir att totalt 3 500
meter väg övergår till det kommunala vägnätet. Detta skulle innebära ett
inkomstbortfall i form av minskade bidrag på cirka 37 000 kr per år.
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4.4 Inaktiva föreningar
Ett av trafikverkets krav för att få statligt driftsbidrag är att väghållningen ska
vara ordnad i någon form av organisation. Det måste helt enkelt finnas en aktiv
förening med stadgar och årsmöten. Problemet i Älmhults kommun är att många
föreningar i praktiken upphört med sin verksamhet då kommunen, rent fysiskt,
tagit över drift och underhåll. Många av kommunens föreningar är vilande eller
existerar inte alls. För att dessa vägar inte ska förlora sitt bidrag vid kontrollen
av bidragsrätten behöver kommunen informera om hur fastighetsägare ska gå
tillväga för att få igång sina föreningar igen. Den administrativa tid som tekniska
förvaltningen uppskattningsvis kommer behöva lägga på detta arbete är cirka 50
procent av en heltidstjänst i ett år. När föreningarna är i funktion beräknas tiden
som tekniska förvaltningen behöver lägga på administration av enskilda vägar
vara cirka 35 procent av en heltidstjänst.

4.5 Ansvarsförsäkring
Kommunens försäkringar kan inte täcka de enskilda vägarna då kommunen inte
är väghållare för dessa. Om en olycka skulle ske och det går att bevisa att
orsaken varit att vägen var undermåligt underhållen är det föreningarna som
juridiskt sett blir ersättningsskyldig. Föreningen kan i sin tur kräva ersättning
från sin entreprenör som utfört underhållsarbetet, det vill säga kommunen.
För att föreningarna ska kunna driva frågan om ersättning mot kommunen
behöver de ha en egen ansvarsförsäkring. Problemet är att föreningarna inte har
några pengar att betala försäkringen med.
Som medlem i Riksorganisationen Enskilda Vägar (REV) ingår bland annat
ansvarsförsäkring. Medlemskap i REV för alla föreningar i kommunen kostar
cirka 150 000 kr per år. Att bekosta ansvarsförsäkringar till alla föreningar
kostar troligtvis mer än medlemskapet i REV.
Ett alternativ för att undvika att betala för medlemsavgift eller försäkringar till
föreningarna är att kommunen påtar sig ansvaret att betala ut ersättningar vid
eventuella skadeståndsanspråk. Ärenden om skadeståndsanspråk är väldigt
ovanliga och ett sådant åtagande beräknas kosta kommunen under 5 000 kr per
år.
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Del 5 - Slutsatser
Ett system med enskild väghållning är fortfarande, över 100 år efter att den
första lagen på området trädde i kraft, ett naturligt inslag i det svenska
vägsystemet. Kommunernas engagemang kommer troligtvis variera även i
fortsättningen beroende på kommunernas skiftande historiska och nutida
förutsättningar. Att systemen med jämna mellanrum kommer justeras för att
passa samtidens förutsättningar är också ett rimligt antagande.
Det enskilda vägnätet är mer än dubbelt så långt som det kommunala och statliga
vägnätet tillsammans och är fortsatt viktigt för bosättning och utveckling i glesa
delar av landet. Det krävs därför en godtagbar standard även på det enskilda
vägnätet och mycket talar för att staten även i framtiden kommer stödja enskilda
väghållare med bidrag.

5.1 Vidare utredningar
Det finns ett behov att utreda hur kommunen bör hantera de enskilda vägarna
med hårdgjord beläggning då detta inte är bidragsberättigat.
För att få bidrag av Trafikverket för beläggningsåtgärder krävs det att vägen som
åtgärden ska ske på är av trafikklass hög. Trafikverket klassar in vägarna i olika
klasser från låg till hög. I Älmhults kommun finns 38 föreningar med belagda
enskilda vägar som har statligt driftbidrag. Av dessa är 5 av trafikklass hög.
Detta betyder att kommunen måste stå för hela kostnaden av beläggningsunderhållet på de flesta vägarna, något som i dagsläget inte finns med i
budgeten.
Den totala längden för alla enskilda vägar med statligt driftbidrag i kommunen
är cirka 54 mil, cirka 13 av dessa är i dag belagda. För att underhålla de belagda
vägarna krävs en investering i ny beläggning. Denna beräknas kosta cirka 25,5
miljoner kr under en 10–15 årsperiod. Årligen skulle detta medföra en ökad
investeringskostnad på 1,7–2,6 miljoner kr per år. Stora delar av den kostnaden
går inte att söka bidrag för.
Föreningar vill gärna att enskilda vägar beläggs då det dammar mindre. Tidigare
har uppriven asfalt från kommunens projekt krossats och lagts ut på enskilda
vägar i form av en återvinningsasfalt. Detta arbetssätt kräver att kommunen har
en genomarbetad plan för hur upplagen av dessa massor ska hanteras och hur
kostnaden ska fördelas.
Hur Älmhults kommun ska hantera frågan om hårdgjord beläggning på enskilda
vägar behöver utredas vidare.
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Del 6 - Prioriteringsordning för fortsatt arbete
1. Anta arbetsbeskrivningarna i bilaga 3.
2. Påbörja arbeta med att starta upp vilande föreningar.
3. Avskaffa § 25-vägar.
4. Lägga till en maxlängd på 1000 meter på privata utfartsvägar.
5. Besluta om att sluta dela ut sommarsalt och snökäppar.
6. Vidare utredning om beläggning av enskilda vägar.
7. Besluta att inte köpa ansvarsförsäkring till enskilda vägar och att
kommunen istället står för de eventuella skadeståndsanspråk som kan
komma.
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Enskilda vägar

Älmhults kommun
Enskilda vägar
Vägrådsområde

§25-väg
Belagd
Extrabestallning
Grus
Vägrådsområde

Ritad av: EJ

Sign:

Skala 1:72 000 (A1)

Tekniska förvaltningen 2021-09-09
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Koordinatsystem i plan:
SWEREF 99 13 30

Koordinatsystem i höjd:
RH 2000

Enskilda vägar

Älmhults kommun
Enskilda vägar
Drift och underhållsområde

§25-väg
Belagd
Extrabestallning
Grus
Drift och underhållsområde

Ritad av: EJ

Sign:

Skala 1:72 000 (A1)

Tekniska förvaltningen 2021-09-09
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SWEREF 99 13 30

Koordinatsystem i höjd:
RH 2000
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Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens övergång mot fossilfri
fordons- och maskinpark.
Ärendenummer TN 2021/93

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att inventera och
utreda fordon- och maskinparken, med syftet att förbereda en övergång till
fossilfria drivmedel. Målet för Älmhults kommun är att inneha en 100%
fossilbränslefri fordonsflotta år 2025. Tekniska förvaltningen kommer inte
uppnå detta mål till år 2025. En mer realistisk tidsram för att nå målet är år 2030,
dock inte för reservfordon, särskilda maskiner och beredskapsmaskiner då dessa
behöver utredas vidare.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-13
• Rapport om Plan för Tekniska förvaltningens fordon och maskinpark, daterad
2021-07-08.
• Tekniska nämndens beslut 2021-15-18 §68

Ärendeberedning
Tekniska nämnden har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att inventera och
utreda fordon- och maskinparken, med syftet att förbereda en övergång till
fossilfria drivmedel. Tekniska förvaltningen har länge varit beroende av diesel
som drivmedel till huvuddelen av fordons- och maskinparken. Sedan Policy för
fordon i Älmhults kommun, kom 2018 har en förändring skett. Tekniska
förvaltningen har i sina upphandlingar och avrop följt policyn sedan den
beslutades. I Policy för Fordon i Älmhults kommun styrdokumentet mot en
100% fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
Tekniska förvaltningen har upprättat en plan för hur förvaltningens fordons- och
maskinparkens förutsättningar för att bli 100% fossilfri till år 2025. I planen
framgår att det med dagens investeringsplan för fordon inte kommer vara möjligt
för förvaltningen att uppnå en 100% fossilfri fordonspark till år 2025. En
realistisk plan är att fordonsparken är fossilfri år 2030.
Delar av fordonsparken kommer att behöva utredas vidare, detta gäller
reservfordon, särskilda maskiner och beredskapsmaskiner. Dessa fordon ingår
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inte i dagens investeringsplan och därför behöver en plan tas fram. Det som
behöver utredas är utnyttjandegrad, samarbete med andra kommuner och storlek
på investeringar med mera.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Tekniska nämnden godkänner Tekniska förvaltningens Plan för Tekniska
förvaltningens fordon och maskiner, daterad 2021-07-08.

Fredrik Danielsson

Anders Nyberg

Produktionschef

Teknisk chef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
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Tekniska förvaltningen
Fredrik Danielsson
0476-55049
Fredrik.danielsson@almhult.se
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Plan för Tekniska förvaltningens
fordon- och maskinpark
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Inledning
Tekniska förvaltningen har länge varit beroende av diesel som drivmedel till
huvuddelen av fordons- och maskinparken. Sedan Policy för fordon i Älmhults
kommun, se bilaga 1, kom 2018 har en förändring skett. Tekniska förvaltningen
har i sina upphandlingar och avrop följt policyn sedan den beslutades. I Policy
för Fordon i Älmhults kommun är målet att kommunen ska ha en 100% fossilbränslefri fordonsflotta 2025. Älmhults kommuns Miljöplan, se bilaga 2, säger
samma sak men tillägger även att år 2030 ska alla kommuninnevånares fordon
vara fossilbränslefria.

Policy för fordon i Älmhults kommun

ST

Hur ofta ett fordon eller en maskin ska bytas ut framgår av fordonspolicyn. Avsteg kan endast göras genom de regler som finns beslutade i policyn. Avstegen
får, enkelt beskrivet, endast göras om tekniken inte finns inom den gren av maskiner eller fordon inköpet gäller.
För att styra behoven inom förvaltningen så att dessa mynnar ut i ett korrekt fordonsval, vid nyinköp, krävs att en behovsstudie utförs hos den köpande avdelningens bilansvarige. Behovsstudien ska följa punkterna i fordonspolicyn.

TK
A

Utifrån kommunens mål om en fossilbränslefri kommun och viljan att ha en
trafiksäker och kostnadseffektiv fordonsflotta är fordonsriktlinjernas utgångspunkter följande:

U

• Anställdas behov av transport ska tillgodoses på det mest optimala sättet
utifrån miljö, ekonomi, arbetsmiljö och tid. Det kan lösas genom ägande,
leasing, korttidshyra, bilpool i intern alternativt extern regi eller genom ett
alternativt transportsätt. Förvaltningsöverskridande lösningar är att föredra
framför strikt förvaltningsspecifika.
• Uppföljningsmetoder av fordonshantering, kostnader samt miljöeffekter ska
utvecklas för att säkerställa ständiga förbättringar.
• Älmhults kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning,
ägande och avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av
kommunens fordonsflotta.
• Antalet fordon (exklusive cyklar) ska minska utan att verksamhetens funktioner påverkas.
• Fordonets utrustning ska vara kostnadseffektiv och anpassad till
verksamhetens behov. Särskild hänsyn ska tas till fordonets bränsleekonomi
(förbrukning/mil, kostnad/ mil) och tillgänglighet till service.
Fordonspolicyns riktlinjer är tydliga för vilka val av fordon som får göras och
varför. Tekniska förvaltningens fordonsansvarige ska stötta avdelningarnas bilansvariga i de val som skall göras samt svara på frågor kring policy och inköpsavtal. Tekniska förvaltningens fordonsansvarige är ekonomiskt ansvarig för
fordonen samt ser till att fordonen byts ut enligt policyn.
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Fredrik Danielsson
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Bilansvarig per avdelning
Fastighetsavdelningen

Malin Ahl

Räddningstjänsten

Niklas Öberg

VA-avdelningen

Dan Schütz och Hampus Klintenheim

Kostavdelningen

Cecilia Blidö

Produktionsavdelningen

Fredrik Danielsson

ST

Avdelningens bilansvariga är ansvarig för daglig skötsel, service och drift.
Nedan följer riktlinjer för de fordonsval som finns upphandlat i inköpsavtal:
• Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda
krav på framkomlighet eller dragförmåga finns.

TK
A

• Fordon med hög markfrigång får endast väljas om verksamhetsfunktioner ej
går lösa utan.
• Kommunen kan inte ställa krav på att ett enda drivmedel ska användas för
alla fordon. I vissa fall är kraven på fordonen oförenliga med marknadsutbudet för det aktuella drivmedlet och i andra fall är inte infrastrukturen
tillräckligt utbyggd. Därför ska nedanstående prioriteringslista användas vid
val av fordon.
Personbilar och lätta lastbilar:

U

1. Biogas eller el

2. Andra förnybara drivmedel
3. Laddhybrid

Vid nyanskaffning av tunga lastbilar gäller följande drivmedelsprioritering:
1. Biogas
2. Andra förnybara drivmedel.
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Fordon och maskiner
Verksamhetens utveckling redovisas i tabellen nedan.
Sammanställning av Fordon och maskiner

2018
6
0
5
1
0
12
0
39
39
51

Fordon och maskiner
Varav är HVO100:
Varav är El:
Varav är gas:
Varav är etanol:
Varav är Hybrid:
Miljöfordon totalt:
Bensin:
Diesel:

Antal fordon totalt

2024
38
5
0
0
3
46
0
19
19
65

ST

Ej miljöfordon totalt:

2021
25
2
2
1
1
31
0
26
26
57

TK
A

I enlighet med policyn så kan olika fordon väljas, därför är en uppskattning
gjord för år 2024. Antalet nyinköp kan variera mot antalet i tabellen. Räddningstjänsten har fordon som är undantagna policyn då de endast används som reservfordon.
Renhållningsavdelningen räknas inte längre till Tekniska förvaltningen därför är
inte ökningen på antalet fordon och maskiner 2018-2021 så stor som den borde
varit.

Småmaskiner och motordrivna handredskap

U

Småmaskiner och motordrivna handredskap År 2021
Dieseldrivna
Bensindrivna
Batteridrivna
Totalt:

År 2024
8
77
9
94

8
74
12
94

Listan över småmaskiner och motordrivna handredskap visar en utveckling som
innebär en måttlig övergång till el som drivmedel fram till år 2024. Antalet
småmaskiner och motordrivna handredskap som byts ut fram till 2024 är
uppskattat.
I övergången mot el till år 2024 byts en handfull maskiner ut mot eldrivna
maskiner. Marknadsutbudet för fossilfria större motordrivna handredskap är idag
under utveckling. När teknikutveckling och prisnivå ligger på en acceptabel nivå
kan maskiner börja bytas ut mot fossilfria. Tidplan för när dessa maskiner
kommer vara 100% fossilfria saknas då det är oklart när marknadsutbudet
utökats.
De icke fossilfria bränslena som används i verksamheten är i alkylatform, vilket
innebär renare bränsle med förre restprodukter. Detta ger också en bättre arbetsmiljö. Alkylatbränslen som används är Aspen 2-takt eller 4 takt samt biodiesel.
Ett fåtal äldre sällan använda maskiner som idag inte drivs alkylatformsbränslen.
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Plan
Idag drivs 54% av Tekniska förvaltningens fordons- och maskinpark av fossilfria drivmedel. År 2024 uppskattas 71% av parken vara fossilfria. I dessa
procenttal ingår inte reservfordon och särskilda maskiner och
beredskapsmaskiner, se nästa stycke. Målet att vara 100% fossilfria till år 2025
kommer inte att uppnås på grund av investeringsplanen. Enligt
investeringsplanen som grundar sig på fordonspolicyn byts fordon ut vart 7e år
och maskiner vart 10-12 år. Det anses inte ekonomiskt försvarbart att byta ut
maskinerna i snabbare takt för att uppnå policyns miljömål. Målet kommer
uppnås men inte inom angiven tidsram. En mer realistisk tidsplan är att fordonsoch maskinparken är fossilfri år 2030.

TK
A

Drivmedel

ST

De flesta reservfordon, särskilda maskiner och beredskapsmaskiner är undantagna i investerings och utbytesplaner. Dessa används sällan men måste finnas ur
kommunalt beredskapssyfte. Förvaltningen bör upprätta en utbytes- och
investeringsplan för dessa fordon där hänsyn tas till hur mycket eller hur lite
maskinerna används och om det är ekonomiskt försvarbart att maskinerna ska
vara fossilbränslefria.

Tekniska förvaltningens fordon- och maskinpark utvecklas mot drivmedlet
HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja). Drivmedlet i sig är 100% fossilfritt, men
sett till framtagning och andra aspekter är HVO100 endast 85% fossilfritt drivmedel.

U

Då förvaltningens verksamhet innefattar bland annat akuta utryckningar, tung
last och behovet att lätt kunna fylla på drivmedel vid särskilda situationer, som
till exempel storm, strömlöshet och utryckning under längre tid, är HVO100 det
mest fossilfria alternativet som fungerar.
Reservfordon, särskilda maskiner och beredskapsmaskiner saknas i investerings
och utbytesplaner. är idag nyare maskiner som inte drivs av fossilfria drivmedel.
Mängden drivmedel som används som är fossilt minskar därför i mycket större
omfattning än antalet fordon och maskiner.
Biogasbilarna som finns inom förvaltningen har klarat uppgiften och fungerat
väl i de syften de köpts in. Det som kan konstateras är att kostnaderna för
utbyten av gastankar varit hög då dessa inte omfattas av garanti. Själva
tankningen med gas är inte effektiv då endast ett tiotal kilo kan fyllas på samt att
det sker under ett tidsintervall som är förhållandevis är långt till mängden mil det
går att köra på drivmedlet. I de fall fordonen behöver nyttjas till andra sysslor så
har det inte gått att bara byta fordon inom verksamheterna, det har visat sig att
flera av fordonen har för dålig kraft i motor för att transportera efter det behov
som fanns vid tillfället. Detta minskar avdelningarnas flexibilitet i att använda
sig av fordonen. När dessa fordon byts ut enligt investeringsplanen kommer
andra drivmedel att väljas.
Älmhults kommuns fordon ska vara tydligt märkta med kommunlogotyp och
därmed vara ett synligt varumärke utåt. Miljöbilsklassade fordon ska vara
märkta med ytterligare dekorelement enligt den grafiska profilen.
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Ekonomi
De miljövänliga alternativen ger olika ekonomiska incitament. Elfordon har tex
skatterabatt samt möjlighet till bidrag vi inköp. Elfordon är dyrare vid inköp men
däremot är tankningen billigare. Risken med eldrivna fordon är att man vid dålig
planering kan behöva vänta på tankningen.
HVO100 drivna fordon och maskiner har ingen synlig skillnad på pris vid inköp.
Däremot är drivmedlet dyrare. Diesel har vid inköp på bulk till Produktionsavdelningens tankstation kostat 10,70 kr/liter medan HVO100 kostar 13,14
kr/liter. Detta har en ekonomisk påverkan.

ST

För tre år sedan köptes all diesel in av formen mk2-diesel, ca 5% inblandning av
fosslilfritt bränsle. Detta har idag ökat till 7% inblandning. Mängden diesel som
Produktionsavdelningen köper in per månad är 7 720 liter i medeltal. Idag är 2
120 liter av dessa HVO100. Skillnaden i pris är 2,44 kr/liter. Det medför en
fördyrande effekt på 5 173 kr/månad vilket blir 62 074 kr /år. Dessa siffror gäller
endast för Produktionsavdelningen.
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HVO100 är ett drivmedel som rent kemiskt ser ut som vanlig diesel. Vi kan ändå
konstatera att HVO100 godkända motorer drar 2-5% mer bränsle än med
konventionell diesel. Även detta leder till en ökad kostnad.

U

Förvaltningen ser positivt på fossilfria bränslen. Den ökade kostnad som övergången till fossilfria drivmedel orsakar belastar i slutänden beställare inom
organisationen. Tekniska förvaltningen tar ut a´priser för fordon och maskiner
där den ökade kostnaden innefattas. På grund av detta påverkas alla kommunala
förvaltningar.
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Policy

TK
A

Dnr KS 2018/79

ST

Policy för fordon i Älmhults
kommun

Dokumentinformation

Fastställt av kommunfullmäktige, 2018-06-25 § 171
Gäller från och med 2018-06-25

U

Implementeras av Älmhults kommun
Framtaget av Cecilia Axelsson, miljöstrateg, utvecklingsenheten
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Syfte
Fordonspolicyn syftar till att styra mot:
•
•
•

100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet
och arbetsmiljö.

Utgångspunkter

ST

Fordonspolicyn anger övergripande inriktning för upphandling och inköp av
fordon i Älmhults kommun. Riktlinjerna behandlar ansvar, upphandling, inköp
och utfasning av fordon, samt uppföljningsrutiner. Mer detaljerade instruktioner
kring hantering och skötsel av fordon ska finnas i en handhavanderutin för
fordon.

•

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

U

•

TK
A

Utifrån kommunens mål om en fossilbränslefri kommun och viljan att ha en
trafiksäker och kostnadseffektiv fordonsflotta är fordonsriktlinjernas
utgångspunkter följande:

•

•
•

Omfattning
Fordonsriktlinjerna omfattar alla nämnder, styrelser och helägda bolag inom
Älmhults kommun. Med begreppet fordon avses i denna text besiktningspliktiga
fordon som omfattas av löpande besiktning enligt fordonsförordningen (SFS
2009:211).
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Roller och ansvar
Användare och beställare av fordon i kommunens verksamhet har ansvar att
följa riktlinjen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för riktlinjernas
efterlevnad.
Fordonsansvaret delegeras i fyra nivåer:

TK
A

ST

1. Strategiskt fordonsansvar
Kommunen ska ha en eller flera funktioner som har ett övergripande ansvar
för fordonsflottan och bilpoolen.
Ansvaret innebär en övergripande kunskap kring hur kommunens
fordonsflotta används. Det innebär även arbete med att stötta kommunens
verksamheter i att hitta de bästa fordons/transportlösningarna utifrån
geografisk placering, tillgång till tankställen, verksamhetens behov, möjliga
samordningsvinster med andra kommunala verksamheter, dagliga och årliga
körsträckor mm.
2. Fordonsansvar på förvaltningsnivå – en funktion per förvaltning
Varje förvaltning inom kommunen har en person utsedd som har det operativa
och ekonomiska ansvaret för förvaltningens fordon, exempelvis utfasning av
fordon, avslut av leasingavtal samt anskaffning av nya bilar.
3. Praktiskt fordonsansvar – en funktion per avdelning/verksamhet
Den praktiskt fordonsansvarige är den som löpande ansvarar för fordonets
skötsel och handhavande, exempelvis däckbyte, service, skadeanmälan, tvätt,
besiktning, bilvård och skador.
4. Användarens ansvar
Användaren ansvarar för den dagliga driften och körsäkerhet.

U

Uppföljning och revidering
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp och revidera riktlinjerna.
Årlig uppföljning ska göras av antal nyinköpta fordon i olika fordonskategorier,
drivmedelsförbrukning, nyttjandegrad, körsträckor samt total kostnad för
fordonsflottan.
För att möjliggöra uppföljning av fordonsflottans effektivitet och
klimatpåverkan ska alla personbilar, minibussar och lätta lastbilar utrustas med
system för automatisk rapportering av körsträckor och förbrukning av
drivmedel.

Upphandling
Vid upphandling av fordon ska:
•
•
•

Kommunens miljökrav på drivmedel följas.
Utvärderingen grundas på fordonets livscykelkostnader.
Förvaltningarna i behov av fordon delta i en referensgrupp för
upphandling av fordon.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att upphandlingsunderlaget för fordon har
tillräcklig bredd, gällande antal modeller, så att kommunens olika
verksamhetskrav kan tillgodoses.
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på minst basnivå ska ställas vid
upphandling. Undantag gäller för bensinbilar där kravet är max 120 g CO2 per
km.

Inköp
Inför varje köp av ett nytt fordon ska beställaren:

ST

1. Analysera behovet som fordonet ska fylla, och vilken typ av fordon som
behövs.
2. Analysera om behovet av transport kan lösas med andra färdmedel (ex.
cykel), bättre utnyttjande av befintliga fordon eller genom att verksamheten
delar bil med andra i en intern eller extern bilpool. Är transportbehovet för
det tänkta fordonet mindre än 1500 mil per år ska en bilpoolslösning
övervägas.
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Kommunens krav på miljö och säkerhet ska följas, se rubrik Miljökrav och
Säkerhetskrav.
Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda krav
på framkomlighet eller dragförmåga finns.
Kommunens fordon under 3,5 ton ska köpas eller leasas endast enligt
kommunens ramavtal för fordon. Fordon tyngre än 3,5 ton samt arbetsmaskiner
upphandlas separat enligt behov.

U

Miljökrav

Däck
Däck som kommer att säljas till upphandlande myndigheter under
avtalsperioden, inkl. ev. förlängningar ska inte innehålla kemiska ämnen som
omfattas av REACH, bilagorna XIV och XVII.
Slitbanegummit i vinterdäck, sommardäck till personbilar och däck till lastbilar
ska vara fritt från märkningspliktig olja enligt EU:s klassificerings- och
märkningsdirektiv 67/548/EEC.
Ämnen som återfinns i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO) för
utfasningsämnen begränsas i varor och material som används inom ramen för
avtalet.
Ämnen som listas i EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga
egenskaper begränsas varor och material som används inom ramen för avtalet.
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Drivmedel
Kommunen kan inte ställa krav på att ett enda drivmedel ska användas för alla
fordon. I vissa fall är kraven på fordonen oförenliga med marknadsutbudet för
det aktuella drivmedlet och i andra fall är inte infrastrukturen tillräckligt
utbyggd. Därför ska nedanstående prioriteringslista användas vid val av fordon.

Personbilar och lätta lastbilar:
1. Biogas eller el
2. Andra förnybara drivmedel
3. Laddhybrid1
Vid nyanskaffning av tunga lastbilar gäller följande drivmedelsprioritering:

ST

1. Biogas
2. Andra förnybara drivmedel

TK
A

Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategorier går att välja på grund av
teknik, infrastruktur, orimliga kostnader eller att marknadsutbudet inte motsvarar
behoven, kan i andra hand fossildrivna fordon (inklusive elhybrid1) väljas. Inköp
av fossildrivna personbilar eller lätta lastbilar2 ska föregås av samråd med
förvaltningschef och beslut i Kommunstyrelsen. Valet ska motiveras skriftligt.

Säkerhetskrav

U

Samtliga fordon som Älmhults kommun äger ska vara trygga och trafiksäkra.
Alla personbilar ska uppfylla kraven för minst 5 stjärnor vid provning enligt
Euro NCAP3 eller intyg från fordonstillverkaren om att de uppfyller
motsvarande krav.
Personbilar bör bytas ut efter max 4 år. Av säkerhetsskäl prioriteras personbilar
av mellanklass storlek. Fyrhjulsdrift och/eller bil med högre markfrigång kan
motiveras när behovet av resor är på mindre vägar i terräng eller på landsbygd.
Älmhults kommuns fordon skall uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökrav enligt
Bilaga 1. Krav kring utryckningsfordon behandlas separat.

Krav på arbetsmiljö
Arbetsmiljöaspekten ska beaktas vid val av fordon. Vissa verksamheter har
behov av fordon med högre insteg av arbetsmiljöskäl. Detta bör beaktas i
1

En laddhybrid, eller plug-inhybrid, har både elmotor och förbränningsmotor och kan laddas med sladd via elnätet. Den går
längre sträckor på el än vad en elhybrid gör, vars batteri är mindre och som främst drivs på fossilt bränsle.
2
Gäller ej lätta lastbilar avsedda att tanka biodiesel eller lätta lastbilar klass D. Klassindelning för lätta lastbilar: Klass A
(liten, t ex Renault Kangoo), B (mindre mellanklass, t ex Caddy Maxi), C (mellan, t ex Renault Traffic), D stor (t ex Renault
Master).
3
Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) är ett krockprovningsprogram för personbilar där fyra stjärnor är
ett standardkrav som alla nya fordon måste uppfylla. Fem stjärnor ställer ännu högre säkerhetskrav.
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samband med framtagande av kravspecifikation och gärna samordnas med
personalenheten.
Älmhults kommuns fordon skall uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökrav enligt
Bilaga 1: Grundläggande krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Profilering

U

TK
A

ST

Tjänstefordon ska vara tydligt märkta med kommunlogotyp och därmed vara ett
synligt varumärke utåt. Miljöbilsklassade fordon ska vara märkta med ytterligare
dekorelement enligt den grafiska profilen.
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Bilaga 2

Miljöplan 2030
för Älmhults kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2018-04-23, §148
Reviderad 2020-06-22 i kommunfullmäktige, §77

September 2020
1

85

T
AS
TK
U
Bilder: Mostphotos, Johan Söderlund, Shutterstock, Dreamstime och Cecilia Axelsson
Tryck: Tryckservice AB, Ängelholm
Planen är sammanställd av en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningarna
miljö- och bygg, social, utbildning, tekniska och kommunledning.
Ansvarig sammanställare: Cecilia Axelsson, miljöstrateg.
2
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Det vi gör idag påverkar hur världen ser ut i morgon
nen, kommuninvånare, företag och organisationer har alla
viktiga roller i miljöarbetet.

TK

Vi står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar, både
i världen och här i Älmhult. För att klara av dem behöver
vi hjälpas åt. Hur vi agerar idag har betydelse för hela vår
omvärld och kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Därför måste vi förvalta vår
miljö med sunt förnuft och skapa förutsättningar för kloka
beslut framöver.

U

I Älmhult finns närheten till naturen, mångfalden och
småskaligheten. Småskaligheten skapar en känsla av gemenskap, delaktighet och närhet. Ingen kan göra allt men
tillsammans kan vi göra väldigt mycket för att påverka,
inspirera och knuffa världen i en lite bättre riktning.
Längtan till det jordnära och trygga gör att många trivs
i Älmhult och här finns goda förutsättningar att leva ett
gott liv i samspel med varandra och naturen. Här lever
och arbetar dessutom människor från världens alla hörn.
Denna mångfald berikar och påminner oss om att vi är
en del av en större värld – en värld som vi både påverkar
och påverkas av. Vi klarar oss inte på egen hand utan är
beroende av samarbeten och en omvärld i balans. Kommu-

Med den här planen tar vi ett steg framåt i miljö- och
hållbarhetsarbetet. Miljöplanens åtgärder hjälper oss att ta
hänsyn till och dra nytta av naturens tjänster när samhället
växer. Vi ska genom kommunens arbete och framtagna planer sprida kunskap, uppmuntra till delaktighet och ge ökat
inflytande för kommuninvånarna. Framför allt är planen
ett verktyg för att skapa ett än mer attraktivt Älmhult för
alla som lever och verkar här.
Den småländska sparsamheten och påhittigheten är arv
som genomsyrar våra samhällen. Inget ska slösas bort. Ett
annat ord för att vara sparsam är att vara resurseffektiv,
och det blir vi när vi jobbar tillsammans. Sparsamhet och
påhittighet kan både ge ringar på vattnet och bli en bra
utgångspunkt för innovation, inspiration och därmed ett
hållbart samhälle.
Läget är gott för att vi ska kunna bli goda planetskötare.

4
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Lösningarna finns
– nu är det bara att satsa!
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Vad är en miljöplan?
En vägvisare

målsperspektiv. I Älmhults strategiska utvecklingsplan är
”Ett hållbart samhälle” ett prioriterat utvecklingsområde.
Inriktningsmål för kommunstyrelsen och samtliga nämnder är:

Miljöplanen pekar ut nödvändiga vägval som behöver
göras för att vi ska bli ett hållbart samhälle och närmar
oss 20 000 invånare. Huvudsyftet med miljöplanen är att
peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till
år 2030. Planen visar vad vi behöver fokusera på för att
uppnå målbilden – ett hållbart Älmhult 2030 – och för att
minska miljöpåverkan ur ett lokalt, regionalt, nationellt
och globalt perspektiv.

Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle
kunna bidra till fokusering, konkretisering och ökad
tydlighet med kommunens hållbarhetsambitioner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till
följd av transporter, uppvärmning och energiproduktion
och ska försöka åstadkomma pilotprojekt avseende
energi- och klimatsmarthet i byggande och alternativ
energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning
och utveckling.

Vår stora utmaning är att samtidigt som vi vill växa som
kommun så ska vi behålla eller förbättra de värden som
skapar en hållbar livsmiljö och god livskvalitet för våra
kommuninvånare. Miljöplanen ska bidra till att göra Älmhult till en ännu mer välkomnande, hållbar och attraktiv
kommun.

I miljöplanen utvecklas detta utvecklingsområde och
inriktningsmål till en mer utförlig styrning och till ett stöd
för kommunens verksamheter.

En gemensam plattform

För vem gäller miljöplanen?

Miljöplanen gäller för hela kommunen; för förvaltningar,
nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag. Den
omfattar även områden där kommunen har möjlighet att
påverka i den geografiska kommunen, till exempel genom
samarbete med externa aktörer, information och incitament som styr i miljövänlig ritning. Förhoppningen är att
den också ska inspirera näringsliv, organisationer och invånare till eget miljöarbete. Miljöplanen ska vara välkänd
i kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser, både
bland anställda och förtroendevalda. Dessutom ska våra
beslut alltid tas med hänsyn till miljöplanen. Miljöplanen
gäller fram till 2030.

AS

Andra strategiska styrdokument

T

Miljöplanen ska också fungera som en gemensam plattform för ett viktigt förändringsarbete. Den visar vad vi
ska uppnå och göra på lokal nivå för att nå de globala
utvecklingsmålen och de sexton nationella miljömålen.
Att arbeta för ett ekologiskt hållbart Älmhult är en långsiktig och kontinuerlig process. Därför ska miljöplanen
vara ett levande dokument som regelbundet följs upp och
utvärderas.

U

TK

Älmhults kommun har antagit och arbetar med flera strategiska styrdokument som tillsammans täcker in en stor
del av de nationella miljömålen. Miljöplanen sammanfattar
och håller ihop miljöfrågorna och är med andra ord ett
koncentrat av kommunens styrdokument utifrån ett miljö-
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Struktur
För att förverkliga vår målbild om ett hållbart Älmhult
2030 – har kommunen valt att fokusera på fem områden.
Varje fokusområde har både riktlinjer och mätbara mål.

Hållbara
Älmhult 2030

Målbild

• Riktlinjer
• Mätbara mål

En cirkulär
kommun

• Riktlinjer
• Mätbara mål



TK

• Riktlinjer
• Mätbara mål

Hållbara
livsmiljöer

Rika och tillgängliga naturmiljöer

AS

Minskad
klimatpåverkan

T



U

Fokusområden
Sveriges miljömål
Globala utvecklingsmål

Riktlinjerna anger vad vi vill uppnå för att nå vår målbild.
De mätbara målen definiera riktning och steg på vägen
för att uppnå vår målbild.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• Riktlinjer
• Mätbara mål

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
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10.
		
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Insikt och handlingskraft för en
hållbar vardag
• Riktlinjer

Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God begyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

T

AS

Utgångspunkter för miljöarbetet i Älmhult
Dialoger

och dialoger mellan kommuner och invånare, företag,
föreningar och lärosäten är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

U

TK

Under arbetet med miljöplanen har det varit ett antal
dialogtillfällen inom kommunens verksamheter och med
kommunens invånare. Det som ofta framkommit är vikten
av att arbeta med mjukare frågor som kan skapa ändrade
beteenden och mönster. Det står klart att frågorna både är
komplexa och att de hänger tätt ihop med andra områden
som exempelvis folkhälsa, ekonomi, sociala frågor och
beteendepsykologi. På lite längre sikt bör vi ytterligare
integrera dessa faktorer i planer med helhetssyn.
Andra vanliga synpunkter i medborgardialogen har varit
att vi behöver fler cykelvägar, förbättrade möjligheter till
avfallssortering och minskad användning av farliga kemikalier. Samtliga områden behandlas i miljöplanen.

För att nå ett hållbart Älmhult 2030 behöver kommunen
ha en hög ambitionsnivå med miljöplanen. Det en utmaning att tillgodose alla intressen och behov i ett växande
samhälle. Målkonflikter kommer sannolikt att uppstå och
avvägningar behöva göras.

Globala, nationella och regionala mål

Genom miljöplanen bidrar kommunen till att uppnå FN:s
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt nationella och
regionala miljömål.
I september 2015 antog världens länder Agenda 2030 – en
global handlingsplan som består av sjutton mål (varav åtta
miljörelaterade) och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla
länder, rika som fattiga, ska jobba med de nya målen och
försöka nå dem till 2030.

Alla steg är viktiga

De flesta både vill och kan idag leva mer hållbart men det
finns många hinder som försvårar en omställning, såsom
normer, livsmönster och stressiga vardagspussel. Om vi
som individer ska vilja ställa om till ett mer hållbart samhälle måste det bli enkelt och billigt att göra miljösmarta
val. Det är viktigt att vi känner att det vi gör spelar roll
och att alla steg i mer hållbar riktning är bra för att få till
de stora förändringarna på längre sikt.

Det svenska miljömålssystemet innehåller generationsmålet, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.
Riksdagen beslutade om dessa 1999 och målen ska uppnås 2020.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt regionala miljömål för perioden 2013–2020. Länsstyrelsen har bland
annat beslutat att användningen av fossila bränslen inom
Kronobergs län ska ha upphört 2030.

Vi har en stor möjlighet som kommun att själv dagligen
gå före och vara ett gott exempel. Kommunen kan också
verka som katalysator och göra det möjligt och enklare
för kommuninvånarna att leva mer hållbart. Samverkan
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År 2030 är det både möjligt, enkelt och naturligt för
invånare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Grönska
och vatten skapar tilltalande, klimatanpassade och hälsofrämjande livsmiljöer för människor att vistas och mötas
på. Allt som byggs i Älmhults kommun bidrar till att skapa
attraktiva livsmiljöer och goda livsvillkor för alla.

Hållbara Älmhult 2030
– En målbild där vi tillsammans
har lyckats nå nationella
och globala miljömål.

Vi betraktar avfall som en värdefull resurs och inget går till
spillo. Våra resurser cirkulerar i resurseffektiva och giftfria
kretslopp med minimalt uttag av ändliga råvaror.
Det är enkelt för alla att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering. Nya bränslen, hållbar samhällsplanering, nya transportsätt, förnybar energi och nya
resmönster har gjort vår kommun fossilbränsleoberoende.

Insikt, delaktighet och mångfald har år 2030 gjort oss till
engagerade och handlingskraftiga medborgare. Vårt välbefinnande genom relationer, glädje, mening sätts i centrum
utan att det påverkar miljö eller andra människor negativt.
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En rik och varierad natur in på knuten bjuder på upplevelser som är lätta att nå både till fots och på cykel. I
kommunen finns goda möjligheter till vandring och cykling
runt sjöar, genom våtmarker, över ängar och i skogar. Vår
natur och våra sjöar är våra största tillgångar med en
hög biologisk mångfald och variation. Vi har förstått att
naturen behövs för vår överlevnad, vårt välbefinnande och
vår välfärd. Vi tar hand om naturen för vår egen skull, inte
bara för planetens skull.
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Minskad klimatpåverkan
Varför är detta ett fokusområde?

Riktlinjer

U

TK

AS

T

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som
forskarna förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning,
mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och hälsa. Risken för väderrelaterade naturkatastrofer ökar
och antalet klimatflyktingar kommer att öka kraftigt. Klimatpåverkan måste begränsas för att bekämpa fattigdom och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Världens ledare enades vid klimatmötet COP21 i Paris om ett
nytt globalt klimatavtal. Det innebär både att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen och att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5–2 grader. Med dagens omställningstakt
riskerar temperaturen öka med tre grader1 eller mer. Dagens halter av koldioxid i atmosfären är på nivåer världen
inte sett på tre miljoner år2.

Energianvändningen ska minska från bostäder och
lokaler i Älmhults kommunorganisation. Vid ny- och ombyggnation ska livscykelperspektiv eftersträvas och bästa
möjliga energiteknik användas. Energianvändningen i
nybyggda kommunalt ägda fastigheter ska minimeras och
minst halveras jämfört med nationella byggnormer enligt
standard för nära-noll-energi-byggnader.
Kommunorganisationen ska använda förnybar energi
genom lokal elproduktion eller så kallade gröna elavtal.
Kommunen ska verka för minskad energianvändning och
användning av förnybar energi hos företag, organisation
och invånare.

1
2

Älmhults kommun ska stimulera hållbara transporter
och vara en föregångare när det gäller att ställa om till
miljösmarta transporter samt hållbara res- och mötesvanor. Kommunen ska underlätta för invånare och företag
att ställa om till miljösmarta transporter genom laddningsmöjligheter och förnybara tankställen. Kommunen ska
verka för hållbara och effektiva godstransporter.
Andelen gång-, cykel och kollektivtrafikanter ska öka.
Det ska vara enkelt, tryggt, trevligt och säkert att gå eller
cykla inom och mellan tätorterna. Genom att fler personer löser sina transportbehov genom att cykla får vi flera
vinster i samhället, till exempel lägre utsläpp, förbättrad
hälsa, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer.

UN Environment http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
World meteorological organization (FN) https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
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Mätbara mål
Kommunorganisationen
5. År 2025 ska Älmhults kommunorganisation vara
fossilbränslefri.

Geografiska Älmhult
1. År 2030 har användning av fossila bränslen
upphört i Älmhults kommun.
Delmål: 1 ton CO2/invånare år 2025.

Referenspunkt 2016: 2402 (2 392) ton CO2,
varav 50 procent från olja för uppvärmning.
28 (30) procent förnybart i fordonsflottan.

Referenspunkt 2015: 57 668 (58 009) ton CO2,
3,6 (3,7) ton CO2/invånare.

6. I kommunens lokaler och bostäder ska energianvändning per kvadratmeter minska med 30
procent mellan år 2014 och 2030.

2. År 2030 ska energianvändningen per invånare
ha minskat till 25 MWh per invånare (minskning
med 30 procent jämfört med 2005).

Referenspunkt 2016 (2014): Älmhults bostäder
144 (141) kWh/m2, Älmhults fastigheter 162
(152) kWh/m2, Näringsfastigheter 160 (167)
kWh/m2.

Referenspunkt 2015: 32 (31) MWh/invånare
3. År 2030 ska körsträckan per bil och invånare ha
minskat till 667 mil/person.

7. År 2030 ska Älmhults kommun äga anläggningar
för solenergi med en totalt installerad effekt på
minst 700 kW.

T

Referenspunkt 2016: 719 (734) mil/person. Snitt i
Sverige 673 mil/person.

AS

4. Installerad effekt från solceller ska vara minst
40 W per invånare år 2025.

Referenspunkt 2017: 300 kW

8. Körsträckor för persontransporter ska minska.
Nyckeltal: Minskad transportenergi (kWh/årsarbetare).

TK

Referenspunkt 2017: 5 W per invånare, installerad effekt 82 kW.

Referenspunkt 2017: 865 (785) kWh/årsarbetare.

U

Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan • frisk luft • god bebyggd miljö

Relaterade globala utvecklingsmål
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Hållbara livsmiljöer
Varför är detta ett fokusområde?
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En allt större andel av ohälsa i dagens samhälle beror på stillasittande och stress, så kallade livsstilssjukdomar.
Grönska och miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet är viktigt för rekreation, hälsa, välbefinnande, lek och lärande. Tätortsnära grönska och biologisk mångfald är viktiga för att leverera ekosystemtjänster, såsom behagligare
lokalklimat och minskad sårbarhet för klimatförändringar. En hållbar livsmiljö innebär även en giftfri miljö. Farliga
kemikalier i vår omgivning kan öka risken för cancer, påverka kroppens hormonsystem, möjligheten att få barn och
DNA samt reta immunförsvaret, vilket i sin tur kan få effekter.

Riktlinjer

Ekosystemtjänster (se faktaruta sid 17) ska bevaras och utvecklas i såväl grönområden som stadsmiljöer. De som vistas i Älmhult ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft. Stadsmiljöns ekosystemtjänster ska
stärkas och kompletteras med ytterligare grönska. Dagvatten ska hållas kvar på markytan så länge som möjligt
för att rena och fördröja. Grönskande utomhusmiljöer ska
skapa vackra platser och mötesplatser samt främja hälsa
genom att uppmuntra till rörelse för såväl barn som äldre.
Större grönområden i kommunens tätorter ska länkas
ihop till sammanhängande rörelsestråk, främja biologisk
mångfald och uppmuntra till lek och rörelse. Den gröna
ryggraden i Älmhult ska utvecklas och sjön Möckeln ska
vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor.

Tätortsnära skogsbruk ska bedrivas hållbart. Sociala
värden och naturvärden har högre prioritet än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Kommunen ska verka för att allt som byggs i Älmhults
kommun skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer. Vi
ska sträva efter att kommunens egna fastigheter* och bostäder har klimatanpassade utemiljöer, som främjar hälsa
och biologisk mångfald.

Kommunen ska motverka nedskräpning så att andelen
kommuninvånare som är nöjda med renhållningen av
parker och allmänna platser ökar.

*Samhällsfastigheter

Användningen av farliga kemikalier för hälsa och miljö
ska minska. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns
och ungas exponering för miljögifter. De varor och kemikalier som används i Älmhults kommuns verksamheter
ska inte innehålla ämnen som utgör risk för människa
eller miljö.
Kommunen ska stödja och stimulera lokal och hållbar
matproduktion. I kommunens kök ska god och näringsriktig mat med låg miljöpåverkan lagas från grunden.
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12. 100 procent av punkterna på checklistan för 		
kemikaliesmart förskola ska vara avklarade
2020.

9. Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) till luft av
kvävedioxider, bensen och partiklar ska minska
årligen och ligga väl under riktvärdet för miljömålet. Frisk luft. Riktvärdet för kväveoxider
20 μg/m3, bensen 1 μg/m3, PM2,5 10 μg/m3.

Referenspunkt 2017: Påbörjat arbete med handlingsplan.
13. Mängden kvicksilver, bly och kadmium i av		
loppsslammet i kommunala reningsverk ska
minska, samt ligga på en betryggande marginal
(50 procent) under gällande rekommendationer
och gränsvärden.

Referenspunkt 2016: Årsmedelhalten för
kväveoxider 8,2 (8,2) μg/m3, bensen 0,5
(0,57) μg/m3, PM2,5 8 (8) μg/m3.
10. Utsläpp av PM10 ska inte överstiga 15 μg/m3.

Referenspunkt 2017: Samtliga värden ligger 		
på en betryggande marginal under gränsvärden.
Liten minskning 2016–2017.

Referenspunkt 2016: 14 (15) μg/m3.
11. Andelen ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel som köps in till Älmhults kommun ska öka till minst 50 procent.

T

14. Mängd farligt avfall inklusive batterier och
elavfall i soppåsen ska minska. Nyckeltal:
Insamlade mängd farligt avfall (kg/person)
ska öka.

Referenspunkt 2017: Ekologisk andel 33 (32)
procent.

AS

Referenspunkt 2016: Insamlad mängd 15 (22)
kg/person.

U
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Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål
Frisk luft • giftfri miljö • god bebyggd miljö
• säker strålmiljö • skyddande ozonskikt
• levande skogar • ett rikt växt- och djurliv

Relaterade globala utvecklingsmål
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En cirkulär kommun
Varför är detta ett fokusområde?
Dagens system (producera, använda, slänga) har både bidragit till stora påfrestningar på miljön och brist på naturresurser. Dessa påfrestningar skapar instabilitet i många delar av världen. Därför är det viktigt för oss alla att använda
våra resurser mer effektivt. Människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter. Vi lever alltså på kredit och tar av
kommande generationer. Den största anledningen till detta är vår konsumtion av produkter och mat.
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Sverige ligger i framkant när det gäller avfallshantering men vi behöver snabba på omställningen till en cirkulär
ekonomi, där allt material cirkulerar i slutna flöden. Genom att främja återanvändning och återvinning i giftfria och
effektiva kretslopp minskar avfallet. Det som tidigare var avfall kan istället bli värdefull resurs. Övergången kräver
stora omställningar, såväl inom produktion och konsumtion som inom avfallshanteringen för att kretslopp ska
kunna slutas.

Riktlinjer

Kommunen ska sträva efter att minska mängden avfall.
Det avfall som ändå uppstår ska vara en värdefull resurs,
som med bättre källsortering kan användas till återanvändning, materialåtervinning för att sluta kretsloppen.
Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt för att underlätta återvinning.
Kommunorganisationen ska arbeta aktivt med att återbruka mer och minska matsvinnet.
Det vi bygger ska hålla länge. Kommunens egna fastigheter ska byggas med sunda material som minskar miljöoch klimatpåverkan.
Kommunen ska minimera miljöpåverkan från organisationens egen konsumtion. Miljökrav och etiska krav ska
ställas vid upphandling och inköp av varor, entreprenader
och tjänster.

Kommunens arbete ska vara strategiskt så att insatserna
riktas på områden där de gör största miljö- och samhällsnytta samtidigt som vi använder skattepengar på ett
effektivt sätt.
Kommunen ska underlätta för invånare att ställa om till
en hållbar konsumtion. Genom att kommunen sprider
kunskap och utvecklar nya koncept ska det bli enklare för
invånare att ”ägodela”, köpa begagnat, reparera, låna eller
hyra produkter. Kommunen ska också sprida kunskap
till företagen om hållbara affärsmodeller och cirkulära
flöden för att trygga råvarutillgång och inspirera till nya
affärsmodeller som erbjuder kunder tillgång och funktion
istället för att köpa nytt.
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Kommunorganisationen
17. Senast år 2019 ska alla kommunala verksamheter
källsortera de förpackningar (glas, metall, plast,
papp) och tidningar som verksamheten ger upphov till.

Geografiska Älmhult
15. I Älmhults kommun ska minst 90 procent av 		
alla hushåll och verksamheter sortera ut
sitt matavfall senast år 2021.
Referenspunkt 2017: Cirka 10 procent.

18. Senast år 2019 ska alla kommunala verksamheter sortera ut sitt matavfall.

16. Hushållsavfall som skickas till förbränning ska
minska till 150 kg/invånare och år senast 2025.
Referenspunkt 2016: 222 (221) kg restavfall/		
invånare.
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Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

Relaterade nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan • god bebyggd miljö

Relaterade globala utvecklingsmål
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Rika och tillgängliga naturmiljöer
Varför är detta ett fokusområde?
Förlusten av biologisk mångfald är ett problem världen över, så också i Sverige och Småland. Det beror till stor del på
mänsklig aktivitet, mängden bekämpningsmedel, förstörelsen av livsmiljöer och klimatförändringar.
Vi använder mark och vatten intensivt, vilket leder till att efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och
vatten ökar. Att vi förlorar den biologiska mångfalden beror också på att äldre brukningsmetoder, som gynnade
många arter, har blivit sällsynta. Situationen är så allvarlig att miljökvalitetsmålen riskerar att inte kunna nås när det
gäller biologisk mångfald.
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Risken är stor att ekosystemens förmåga att leverera livsviktiga ekosystemtjänster skadas om det inte finns en mångfald av olika arter med skilda funktioner.

Riktlinjer

Älmhultsnaturen ska värnas. Den biologiska mångfalden
och spridningsmöjligheter ska bevaras, återskapas och
utvecklas genom god planering, skydd och skötsel. Särskilt
viktigt är att förbättra förutsättningar för hotade och sällsynta arter i kommunen samt att förebygga och eliminera
invasiva arter.
Kommunen ska ta vara på, bevara och stärka de ekosystemtjänster som naturen ger oss. Samhällsplanering och
skötsel ska göras så att dess värden och funktioner inte
försämras.
Kommunen ska verka för att bevara och öka antalet restaurerade områden med värdefulla naturtyper, exempelvis
våtmarker, rinnande vattendrag, betesmarker och slåtterängar.

Vattentillgångar ska skyddas. Sjöar och vattendrag ska ha
naturliga ekosystem med goda livsmiljöer för växter och
djur. För att säkerställa en hållbar och trygg vattenförsörjning ska kommunen värna om kommunens tillgångar på
dricksvatten samt använda dem på ett långsiktigt hållbart
sätt. Utsläppen av näringsämnen från spillvatten ska inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Naturen ska utvecklas till friluftsliv för alla. Kommunen
ska öka utbudet av vandrings- och cykelleder. Sjön Möckeln
ska vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor
och besökande. Naturområden ska bindas samman, utvecklas och göras tillgängliga för många.
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22. Årsmedelhalt av kväve i Drivån, nedströms
Älmhults avloppsreningsverk, ska hållas så på
så låga nivåer som möjligt utifrån tillgänglig
teknisk lösning och i den utsträckning som inte
anses ekonomiskt orimligt att uppfylla. Särskild
hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärden
jämfört med kostnaden för sådan åtgärd.

19. Samtliga skyddsvärda träd på kommunens mark
ska skötas så att deras livsbetingelser gynnas.
Delmål 2020: Identifiering klar av skyddsvärda
träd.

Referenspunkt 2017: 3567 (5050) µg/liter.
Halten av kväve i Drivån har historiskt varit 		
extremt hög (>5000 µg/liter) stora delen av året.

20. Andel (procent) skyddad natur ska öka.
Referenspunkt 2016: 2 procent. Medel för
Sveriges ekokommuner 5,38 procent, medel
för Kronobergs län 2,9 procent.

23. Alla enskilda avlopp har godtagbar rening
senast 2030.

21. 100 procent av kommunens sjöar och vatten-		
drag ska ha god ekologisk status när det gäller
vattenkvalitet år 2027.

Referenspunkt 2017: 50 procent ej godkända.
24. Vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser
ska finnas för alla allmänna vattentäkter senast
år 2030.

T

Referenspunkt 2016: Antal sjöar och vattendrag
med god status 16 procent (måttlig status
63 procent).
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Referenspunkt 2017: 62 procent.
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Siffor inom parantes gäller föregående år om inget annat anges.

VAD ÄR EKOSYSTEMTJÄNSTER?

Relaterade nationella miljömål

Bara naturlig försurning •
ingen övergödning • levande
sjöar och vattendrag • grundvatten av god kvalitet • myllrande våtmarker • levande
skogar • ett rikt odlingslandskap • ett rikt växt- och djurliv

Relaterade globala utvecklingsmål
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Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet.
Exempel på ekosystemtjänster
som vi får gratis varje dag är:
produktion av mat, bioenergi,
maskar som gör jorden bördig,
rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering. Ekosystemtjänster är även den hälsa
och livskvalitet vi människor får
av att kunna röra oss i naturen.
Exempelvis bidrar våtmarker,
med både ökat näringsupptag,
jämnare vattenflöden och biologisk mångfald.

Insikt och handlingskraft för en hållbar vardag
Varför är detta ett fokusområde?
Det finns många hinder för den enskilde individen att byta till en hållbar livsstil. Det billigaste och mest bekväma
valet är ofta dåligt för både miljön och för människors arbetsvillkor och långsiktiga välbefinnande. Strävan efter
välbefinnande och att undvika obehag är en av de starkaste drivkrafterna för mänskligt agerande, men det är en
drivkraft som skapar både problem och möjligheter.
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För att driva på arbetet för en omställning mot ett hållbart samhälle räcker det inte att exempelvis bygga cykelvägar,
bygga hållbart eller förenkla avfallssortering. Även om vi är på god väg kommer det att dröja ett tag till det mest
hållbara valet också är det mest självklara, billigaste och enklaste. Vi behöver därför komplettera de fysiska åtgärderna med aktiviteter som påverkar beteende, mönster och val hos såväl kommunens medarbetare som invånare.

Riktlinjer

Ökad kunskap kring hållbar utveckling. Älmhults invånare samt verksamma, förtroendevalda och anställda i
kommunorganisationen ska ha god kännedom om miljöproblemen och hur de egna valen till vardags påverkar
möjligheterna att nå Sveriges miljömål.
Kommunen ska inspirera och uppmuntra till hållbara
livsstilar, hållbart företagande samt stödja miljöförbättrande insatser. Ambitionen är att invånare och verksamma
i kommunen ska uppleva miljöarbetet som meningsfullt
och att det är lätt att göra rätt. Kommunen ska inspirera
till hållbara val och beteende när det gäller konsumtion,
fritid, natur, avfall, energi, produktion, resor, mat och
kemikalier.
Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kun-

skaper, värderingar och attityder som gör det möjligt
att aktivt bidra till en hållbar utveckling. Utemiljöer för
skolor och förskolor ska vara grönskande och utformade
med bästa förutsättningar för rörelse, lek och lärande.
Kommunen ska stödja, initiera och stimulera samverkan och dialog mellan medborgare, företag, myndigheter,
organisationer och andra kommuner. Samverkan är en
förutsättning för att vi tillsammans ska nå de övergripande nationella och globala miljömålen.
Älmhults invånares kunskap om och engagemang för naturen ska öka. Naturinformation och naturguidningar ska
utvecklas kontinuerligt. Skyltar och broschyrer ska finnas i
och om alla naturreservat. Naturinformation på webb och
i sociala media ska hållas uppdaterad.

Fokusområdet relaterar till samtliga svenska miljömål och de ekologiska globala utvecklingsmålen.
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Från ord till handling
Ansvar

Revidering och uppföljning

Hela Älmhults kommun har ett gemensamt ansvar för att
de mål och riktlinjer som finns i miljöplanen blir verklighet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
miljöplanen och varje nämnd, förvaltning och kommunalt
bolag har ansvar för sina delar av planen.

För att säkerställa att åtgärder leder till att miljömålen
nås behöver miljöarbetet följas upp och utvärderas
kontinuerligt. Resultatet av miljömålsarbetet följs upp
årligen av kommunstyrelsen och redovisas i kommunens årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen ska i samråd med övriga
förvaltningar bryta ner relevanta mål till åtgärder som
integreras i kommunens ordinarie styrsystem. Mål och
åtgärder ska göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen hos berörda förvaltningar och ska redovisas i varje
årsredovisning. Samtliga åtgärder ska presenteras i en
gemensam handlingsplan för hela kommunen.

T

Eftersom omvärlden ständigt förändras kan målen
komma att behöva utvärderas och revideras av kommunfullmäktige vid behov.

AS

Miljöpolicy

TK

Miljöpolicyn innehåller förhållningssätt, ambitioner och vägledning för kommunens medarbetare i förvaltningar
och bolag. Älmhults kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, såväl ekologiskt och
ekonomiskt som socialt. Vi ska utveckla Älmhult så att dagens och kommande generationer får förutsättningar att
leva ett hälsosamt liv i en livskraftig miljö. Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas inom planetens
hållbara gränser med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.

•
•
•
•
•

U

Vi skapar ekologisk hållbar utveckling genom att vi:
utbildar, informerar och engagerar med arbetare
och förtroendevalda för att stärka miljömedvetandet i kommunen.
tar miljö- och klimathänsyn i alla våra beslut i
nämnder, bolag och styrelser.
arbetar aktivt för att utveckla och förbättra miljöarbetet i alla kommunens verksamheter.
skapar möjligheter för invånare att leva ett
hållbart liv.
bidrar till att de sexton nationella miljökvalitets-

•

•
•
•

målen nås.
uppmuntrar myndigheter, företag, organisationer
och invånare att bli mer miljömedvetna och handlingskraftiga genom information, utbildning och samhällsplanering.
är goda föredömen.
agerar långsiktigt hållbart genom att ta särskild
hänsyn till miljö- och naturresursfrågor vid beslut.
vi främjar en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, och andra resurser.
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Bilaga 3

Lista över Tekniska förvaltningens fordon och maskiner
Datum 2021-06-10
Verksamh Objektn Bensin
Ansvar et
ummer kort
14200 91020
NEJ
14200 91020
JA
14200 91020
NEJ
14200 91020
NEJ
14200 91020
NEJ
14200 91020
NEJ
14200 91020
NEJ
14200 91020
NEJ
14120 88062
1601 NEJ
14120 88062
1602 NEJ
14120 88062
1603 NEJ
14120 88062
1604 NEJ
14120 88062
1605 NEJ
14120 88062
1606 NEJ
14120 88062
1607 NEJ
14120 88062
1608 NEJ
14120 88062
1609 NEJ
14120 88062
1610 NEJ
14120 88062
1611 NEJ
14120 88062
1612 NEJ
14120 88062
1613 NEJ
14120 88062
1614 NEJ
14120 88062
1617 NEJ
14120 88062
1620 NEJ
14120 88062
1622 NEJ
14120 88062
1625 NEJ
14120 88062
1626 JA
14120 88062
1681 NEJ
14120 88062
1697 JA
14160 892xx
Nej
14160 892xx
JA
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14900 270**
NEJ
14900 270**
NEJ
14900 270**
NEJ
14900 270**
NEJ
14200 85700
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
NEJ
14100 86520
JA

U

* Fordon som överskridit policyns tid för byte

Maksin oregistrerad
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd

Diesel
kort
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ

Bilnr
Typ av fordon
EGZ 227 VW Caddy skåp
FND 172 Ford Focus Hgv
JMX 095 VW Caddy skåp
PDT 851 VW Caddy skåp
XFG 19P Peugeot skåp
YRZ 386 Peugeot
ZAJ 941 VW Caddy skåp
ZBN 713 VW Caddy skåp
CDZ 75s Peugeot Boxer
NY ej reg Peageot Boxer
DPE 36Y Peageot Expert
LZE 520 VW Crafter
BNR 25G lastbil/lastväxlare
YZJ 20 F Peugeot skåp
CRZ 04j peugeot boxer
WKY 88t peugeot boxer
FHB 86E Peugeot partner
KPB 838 VW lätt lastbil m skåp
NMD 288 VW Crafter 35 chassi
ROU 15P Peugeot Expert Pro L2
XJD 71D Peugeot partner
KLK79T Peugeot expert
ONJ 279 VW caddy
HLF 98J Izuzu woekman
YSE 525 VW Crafter 35
AXD 460 Opel Insignia
OLB 353 VW Pickup
YBX 909 Mitsubishi Canter
AGU 093 VW pickup
KJR19K Kia E-soul
GAF 859 Fiat doblo skåp
GPR 378 Fiat Pick-up
OJU 880 VW Tiguan
GXD 48M VW Amarok L lastbil
TLE 729 Volvo V60 CC
UTO 674 Vovlo Xc70
RYM 54P Besiktningsfordon
WTM 459 Peugeot skåp
DEH 64F Isuzu Active MT
KBX 19U Peugeot skåp
KPX 19U Peugeot skåp
XHH 89R9 Peugeot skåp
YXJ 272 Volvo V90
YZH 632 VW trp P-U 4 m
ZCH 524 Isuzu Active MT
DUK 33U VW Passat

årsmodell

14120
14120
14120
14120
14120
14120
14120
14120
14120
14120

88062
88062
88062
88062
88062
88062
88062
88062
88062
88062

16800 Nej
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Maskin registrerad
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd

14120
14120
14120
14120

88062
88062
88062
88062

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Reserv eller särskilt redskap
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Produktionsavd
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten
Tekn Förv
Räddningstjänsten

14120
14120
14120
14120
14900
14900
14900
14900
14900
14900
14900
14900

88062
88062
88062
88062
270**
270**
270**
270**
270**
270**
270**
270**

NEJ
NEJ
16920 JA
16950 JA
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA

JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
NEJ

Byts år:

Miljöfordon Drivmedel

2016
2007
2009
2016
2019
2017
2017
2017
2020
2021
2020
2016
2021
2019
2020
2020
2021
2014
2015
2019
2021
2020
2010
2020
2017
2017
2015
2016
2015
2021
2012
2019
2016
2019
2017
2015
2021
2019
2019
2019
2019
2019
2017
2017
2019
2020

2023
2014*
2016*
2023
2026
2024
2024
2024
2027
2028
2027
2024
2031
2026
2027
2027
2028
2021*
2022
2026
2028
2027
2017*
2027
2024
2024
2022
2026
2022
2028
2019*
2026
2023
2026
2024
2022
2028
2026
2026
2026
2026
2026
2024
2024
2026
2027

Nej
Ja
Nej
Nej
JA
Nej
Nej
Nej
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA

Multihog
Minihjullastare Giant
Väghyvel vammas
Skogsvagn på hjul
Hyvel Mattsson265
Sopmaskin Broddson
Toro 3280D
Ransomes
Husqvarna park
Terex hjullastare

2020
2012
1995
2006
1994
2016
2019
2019
2016
2012

2028
2022
2025
2023
2024
2026
2025
2025
2022
2022

JA
NEJ
NEJ

ENM 962 Traktor redskapsbärare
ZMP 230 Ljungby L13
UMM 59T Traktor Massey Ferguson
YFC878 Traktor Valtra

2014
2018
2019
2017

2024
2028
2029
2027

1692
1695
WHT 277
XCX 573
XPH 595
XPH 600
HED 879
HHE 819
RAK 095

Manskapsbod på hjul
Truck
småmaskiner
va redskap mfl
Dunkar/övningsfält
Scania P114
Suzuki Lta 700x
Bandvagn
Bandvagn
Volvo XC70
Mitsubishi L200 Dc
Släckbil
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2016

2005
2005
1980
1980
2006
2011
1999

Alkolås

Ford typ

Diesel
JA
Bensin/E85
Diesel
JA
Diesel
JA
HVO
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
Diesel
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
Diesel
JA
HVO
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
Gas
JA
Diesel
JA
Gas
JA
El
JA
Gas
JA
HVO
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
Diesel
JA
Diesel
EL
JA
Diesel
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
HVO
JA
Diesel
JA
HVO
JA
Hybrid/bensinJA

lätt lastbil
personbil
lätt lastbil
lätt lastbil
lätt lastbil
personbil
lätt lastbil
lätt lastbil
lätt lastbil
lätt lastbil
skåpbil
lätt lastbil
Tung lastbil
lätt lastbil
skåpbil
skåpbil
skåpbil
lätt lastbil
lastbil
skåpbil
skåpbil
skåpbil
lätt lastbil
lätt lastbil
lätt lastbil
personbil
lätt lastbil
Tung lastbil
lätt lastbil
personbil
lätt lastbil
lätt lastbil
personbil
brandfordon
lätt brandfordon
lätt brandfordon
personbil
lätt lastbil
pickup
lätt lastbil
lätt lastbil
lätt lastbil
personbil
lätt lastbil
pickup
personbil

JA
JA

NEJ
NEJ
NEJ
JA

HVO
Diesel
Diesel
Huydralik
HVO
Huydralik
Diesel
Diesel
Diesel
HVO

JA

sopmaskin
Entreprenadmaskin
Entreprenadmaskin
Entreprenadmaskin
Entreprenadmaskin
Entreprenadmaskin
gräsklippare
gräsklippare
gräsklippare
Entreprenadmaskin

NEJ
JA
NEJ
JA

Diesel
HVO
Diesel
HVO

JA
JA
JA
JA

traktor
hjullastare
Traktor
traktor

JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

GAS
EL
Bensin
Bensin
Bensin
Diesel
Bensin
Bensin
Bensin
Diesel
Diesel
Bensin

ST

Enhet
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Produktionsavd
Kostavdelningen
Kostavdelningen
Reningsverket
Reningsverket
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Städenheten
Vattenverket
Vattenverket
Vattenverket
Vattenverket
Vattenverket
Reningsverket
Vattenverket
Vattenverket

TK
A

Förvaltning
Tekn förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv

JA

JA

bod
Entreprenadmaskin
småmaskiner
småmaskiner
småmaskiner
brandfordon
terrängfordon
terrängfordon
terrängfordon
lätt brandfordon
lätt brandfordon
Brandfordon

14900
14900
14900
14900
14900
14900
14900
14900
14900
14120

270**
270**
270**
270**
270**
270**
270**
270**
270**
88062

NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ

JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
JA

RTX 602
SOW 457
SWC 157
AFS 629
DAJ 061
DPR 661
EDK 960
FGC 956
BPY796

Mitsubishi L200 Dc
bandvagn
Scania
Ford veteran brandbil
Toyota Corolla Verso
Tankbil FL 10
Volvo jeep/djurräddn
Volvo släckbil
Scania Hävare
Toro 3280D

2011
1980
2002
1929
2006
1997
1977
1985
2009
2006

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

TK
A

ST

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Produktionsavd

U

Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn Förv
Tekn förv
Tekn Förv
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Diesel
Bensin
Diesel
Bensin
Bensin
Diesel
Bensin
Bensin
Diesel
Diesel

lätt brandfordon
terrängfordon
Brandfordon
Veteranfordon
lätt brandfordon
Brandfordon
terrängfordon
Brandfordon
Brandfordon
gräsklippare

Bilaga 4

Lista över Tekniskas småmaskiner och motordrivna handredskap
Datum 2021-06-10
Artikel

Benämning

Pump

Bärbar Samit

Tillverkningsår Bränsle
2005

Bensin

Utbyte
>2025

Avdelning
Räddningstjänsten

Pump

Bärbar Samit

2005

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Pump

Bärbar Samit

2005

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Pump

Bärbar Samit

2005

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Pump

Bärbar Samit

2005

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Pump

Bärbar Samit

2005

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Flytspruta/Pump

Bärbar

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Flytspruta/Pump

Bärbar

Motorspruta

WR 27

2018

WR 30

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Bärbar

2020

El/Batteri

>2025

Räddningstjänsten

Fläkt Blowhard Quickee

Bärbar

2020

El/Batteri

>2025

Räddningstjänsten

Hydralpump Trafikolycka

Bärbar

2019

Aspen

>2025

Räddningstjänsten

Hydralpump Trafikolycka

Bärbar

2002

Aspen

>2025

Räddningstjänsten

Hydralpump Trafikolycka

Bärbar

2002

Aspen

>2025

Räddningstjänsten

ST

Motorspruta
Fläkt Blowhard Commando

Fläkt PPV

Bärbar

2005

Bensin

>2025

Motorsåg STIHL

STHIL

2018

El/Batteri

>2025

Räddningstjänsten

Motorsåg STIHL

STHIL

2018

El/Batteri

>2025

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Motorsåg STIHL

STHIL

2018

Bensin

>2025

Motorsåg STIHL

STHIL

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Motorsåg STIHL
Motorsåg STIHL
Motorsåg STIHL
Motorsåg Husqvarna
Motorsåg Husqvarna
Motorsåg Husqvarna

STHIL

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

STHIL

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

STHIL

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

TK
A

Motorsåg STIHL
Motorsåg STIHL

STHIL

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Univent

2018

Bensin

>2025

Räddningstjänsten

Univent

2001

Bensin

2025

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten

Univent

2006

Bensin

>2025

Univent

2006

Bensin

>2025

2007

Bensin

ok

VA-verket

FS 410C

2016

Bensin

ok

VA-verket

Stihl Motorsåg

MS 241c

2012

Bensin

ok

VA-verket

U

Excellent

Stihl Trimmer/röjsåg

Klippo Gräsklippare

ok

VA-verket

kass

VA-verket

Bensin

ok

VA-verket
ARV-verket

Makita Motorsåg

UC3503A

2006

El/batteri

Husqvarna Trimmer/röjsåg

250RX

1990?

Bensin

Husqvarna Lövblås

125BT

2005

Husqvarna Trimmer/röjsåg

244rx

2000

Bensin

2021

Husqvarna Trimmer/röjsåg

324r

2001

Bensin

2021

ARV-verket

Stihl Trimmer/röjsåg

fs 490c

2021

Bensin

ok

ARV-verket
ARV-verket
Produktionsavdelningen

Rider Gräsklippare

4 wd

2007

Bensin

2022

Grensåg

Stih HT 131

2004

tvåtakt bensin

2022

Grensåg

Stihl HT 131

2012

tvåtakt bensin

>2025

Produktionsavdelningen

Gräsklippare

Husqvarna R214T

2018

Bensin

>2025

Produktionsavdelningen

Gräsklippare

Husqvarna M145SV

2008

Bensin

2022

Produktionsavdelningen

Gräsklippare

Viking MD 4,0RTP

2013

Bensin

2023

Produktionsavdelningen

Kantfräs

Eliet ks240 std

2020

Bensin

>2025

Produktionsavdelningen

Kantfräs

Husqvarna 325 E

2011

tvåtakt bensin

2025

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Lövblås

Stihl BR600

2017

tvåtakt bensin

2024

Lövblås

Stihl BR700

2017

tvåtakt bensin

2024
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Lövblås

Stihl BR700

2018

tvåtakt bensin

2025

Produktionsavdelningen

Lövblås

Stihl BR800C

2020

tvåtakt bensin

2027

Produktionsavdelningen

Lövblås

Stihl BR600

2017

tvåtakt bensin

2024

Produktionsavdelningen

Lövblås

Stihl BR800C

2020

tvåtakt bensin

2027

Produktionsavdelningen

Häcksax

Hitachi CH62EA3

2010

tvåtakt bensin

2022

Produktionsavdelningen

Häcksax

Stihl HLA 65

2016

El/batteri

2023

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Häcksax

Stihl HLA 65

2013

El/batteri

2022

Häcksax

Stihl HLA 65

2017

El/batteri

2022

Produktionsavdelningen

Häcksax

Stihl HS82 RC

2017

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Snöslunga

MTD 611D 55/56

2006

Bensin

2022

Ogräsbekämpare

Heatweed MS 22/8

2014

bensin/diesel

2024

Produktionsavdelningen

Truck

BT C3E160

2011

el/batteri

2031

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Stihl FS 490 C

2011

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Stihl FS 490 C

2010

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Stihl FS 490 C

2010

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Stihl FS 490 C

2011

tvåtakt bensin

2022

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Stihl FS 410 C

2011

tvåtakt bensin

2022

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Husqvarna 545 RXT

2019

tvåtakt bensin

röjsåg/grästrimmer

Husqvarna 545 RXT

2019

tvåtakt bensin

2026

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Husqvarna 545 RXT

2020

tvåtakt bensin

2027

Produktionsavdelningen

röjsåg/grästrimmer

Husqvarna 545 RXT

2017

tvåtakt bensin

2024

Produktionsavdelningen

Motorsåg

Husqvarna 242 XP

2004

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen

Motorsåg

Husqvarna 550XPG

2018

tvåtakt bensin

2025

Produktionsavdelningen

Motorsåg

Husqvarna 550XPG

2017

tvåtakt bensin

2024

Produktionsavdelningen

Husqvarna 560XPG

2018

tvåtakt bensin

2025

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Motorsåg
Motorsåg
Grästrimmer
Motordriven vattenpump
Motordriven vattenpump
Padda
Stamp
Stamp
Rundpadda

Stihl MS261

2011

tvåtakt bensin

2022

Stihl MS241C

2011

tvåtakt bensin

2022

Produktionsavdelningen

Stihl FSA 65

2016

El/batteri

2023

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

Honda wx15

2002

Bensin

2022

Honda wx15

2021

Bensin

2041

Produktionsavdelningen

Wacker DPU 5545

2019

Diesel

2025

Produktionsavdelningen

Wacker DPU 5545

2017

Diesel

2022

Produktionsavdelningen

Swepac T64

2018

Bensin

2025

Produktionsavdelningen

Swepac T64

2020

Bensin

2027

Produktionsavdelningen

Swepac FR85

2004

Bensin

2022

Produktionsavdelningen

Partner KS950

2002

tvåtakt bensin

2021

Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen

U

Padda

TK
A

Motorsåg

Motorkap

ST

röjsåg/grästrimmer

2026

Kedjekap

ICS 695F4

2015

tvåtakt bensin

2022

Elverk

Parmac

2005

Bensin

2025

Produktionsavdelningen

Elverk

Geko 6400E

2007

Bensin

2027

Produktionsavdelningen

Elverk

Mosa GE7500

2015

Diesel

2035

Produktionsavdelningen

Hetvattentvätt

IPC optima DS 175

2013

Diesel

2025

Produktionsavdelningen

Lövsug

K-sugen

2014

Bensin

2025

Produktionsavdelningen

Padda

Wacker WP1255

2019

Bensin

2025

Produktionsavdelningen

Motordriven kompressor

Atlas copco

1974

Diesel

reserv

Produktionsavdelningen

nödaggr. Produktionsavdelningen

Upptinningsaggregat

Berema

1988

Diesel

Mobilt Reservkraftverk

Perkingson

1991-08-01

Diesel

reserv

Fastighetsavdelningen

Mobilt Reservkraftverk

Perkingson

1991-08-01

Diesel

reserv

Fastighetsavdelningen

2020

Bensin

2030

Fastighetsavdelningen

Motorgräsklippare
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Tekniska förvaltningen
Fredrik Danielsson
Fredrik.danielsson@almhult.se
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse avseende investeringsmedel för
återställning av avslutade täkter i Slätthult
Ärendenummer TN 2021/91

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har inkommit med krav om att det försenade återställningsarbetet i
Slätthults sandtäkt respektive grustäkt slutförs senast under år 2021. Tekniska
förvaltningen har utrett frågan kring efterbehandlingsplanen samt inhämtat
nödvändiga uppgifter för att upphandla arbetet.
Återställningen kan finansieras som investering. Då dialogen runt återställningen
har dragit ut på tiden och oklarhet om vilken återställningsnivå som slutligen
kommer att kravställts har inga medel avsatts för detta projekt i årets
investeringsbudget. Vidare ryms inte återställningen inom befintlig driftbudget
för 2021.
För att kunna utföra återställningen enligt länsstyrelsens beslut föreslår tekniska
förvaltningen att omdisponering av investeringsmedel sker i stället för äskande
av nya medel. Förvaltningens förslag är att omdisponera 730 000kr från projekt
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult.
Investeringsredovisning
10462 - Östra Esplanaden träd och belysning
-

Anslag 3 704 000kr
Utfall
643 967kr
Prognos 1 000 000kr
Projektet kommer att slutredovisas för 2021.

Nytt projekt - Återställning av täkter Slätthult
-

Budget 730 000kr
Projekttid 2012–2022.
Finansiering genom omdisponering av medel ur projekt 10462,
anslagsbudget 2021.

Därav Tekniska förvaltningen begär att få omdisponera medel om 730 000kr ur
projekt 10462 till Nytt projekt för återställning av 2 täkter i Slättholt enligt
Länsstyrelsens beslut.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08
• Länsstyrelsens beslut 555-1948-2021, daterat 2021-09-29

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningen ansökte år 1999 till Länsstyrelsen om täkttillstånd för att
få möjligheten att bryta grus och sand på två fastigheter i kommunen. De två
fastigheterna var Slätthult 7:2 och Slätthult 11:1.
Täkterna har varit aktiva fram till år 2009. Efter detta har ingen täktverksamhet
bedrivits.
Enligt täkttillstånden som gavs ut från Länsstyrelsen, skall täkterna vara
återställda senast år 2015.
Tekniska förvaltningen hade en plan för att återställa täkterna till 2015.
Återställningsplanen krävde en undersökning av naturvärden vilket utfördes
genom extern konsult under 2015. Anlitad konsult kom då fram till att det fanns
skyddsvärda fåglar i täkterna varpå arbetet med återställningsarbetet tog halt.
En återställningsplan upprättades med hänsyn till de skyddsvärda fåglarna men
denna överklagades och avslogs av miljödomstolen. Därefter lämnades ärendet
olöst.
Länsstyrelsen tog 2021 åter kontakt med tekniska förvaltningen och ställde krav
på att återställningen av täkterna utförs snarast, senast under 2021.
En ny naturvärdesutredning genomfördes år 2021 och då upptäcktes att miljön
förändrats och att de skyddsvärda fåglarna lämnat området. En ny
återställningsplan togs fram, där fokus ligger på att bevara den biologiska
mångfalden. Länsstyrelsen har godkänt denna plan.
Tekniska förvaltningen har låtit upphandlad ramavtalsentreprenör räkna på
arbetet. De har lämnat ifrån sig en budgetkalkyl för arbetets och den
sammantagna kostanden för återställningen uppgår till 730 000 kr. Detta projekt
och kostnad finns inte upptagen i budgeten för 2021 utan projekt och medel
behöver avsättas och föreslås ske genom omdisponering av anslag inom 2021
investeringsbudget.
Om täkterna inte återställs enligt planen kommer Älmhults kommun dels behöva
erlägga nya täktavgifter för de båda täkterna samt inkomma med nya
miljörapporter. Där till är det sannolikt att Länsstyrelsen också inkommer med
synpunkter och anmodan att utföra återställningen då hanteringen har dragit ut
på tiden.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Tekniska nämnden förslår kommunfullmäktige att omfördela 730 000 kronor
från Projekt 10462 (Östra Esplanaden träd och belysning) till Projekt
Återställning av täkter Slätthult. Återställningen genomförs under 2021–
2022.
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Fredrik Danielsson

Anders Nyberg

Produktionschef

Teknisk chef

Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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Beslut
Datum
2021-10-20

Ärendebeteckning
555-3899-2021
Anl. nummer
0765-60-001

Tekniska förvaltningen
Älmhults kommun
anders.nyberg@almhult.se
Elektronisk delgivning

ANMÄLAN OM SLUTTÄCKNING AV DEPONI
VID ÄSKYA AVFALLSANLÄGGNING,
ÄLMHULTS KOMMUN
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Älmhults kommun (org nr. 212000-0647)
får använda avfall för sluttäckning av deponin enligt de avfallskoder
som redovisats i anmälan.
Länsstyrelsen förelägger Älmhults kommun (org nr. 212000-0647) att
vidta följande skyddsåtgärder vid sluttäckningsarbeten för den
avslutade deponin vid Äskya avfallsanläggning på fastigheterna
Äskya 1:27 och Älmhult 20:1.
1. Arbetet ska i huvudsak överensstämma med anmälan om
reviderad sluttäckningsplan som lämnades in den 22 juni 2021
med tillhörande bilagor och kompletteringar om inte annat
föreskrivs i följande försiktighetsmått.
2. Tillsynsmyndigheten ska underrättas när arbetena med sluttäckningen påbörjas.
3. Lagring av samtliga massor som ska användas till sluttäckningen ska ske innanför lakvattensystemet.
4. Den del av deponin som idag används som verksamhetsyta
(etapp 1 i anmälan), ska uppnå en minsta lutning på 1:20 innan
slutlig täckning.
5. En uppföljning av tätskiktets funktion och egenskaper vad
avser täthet, beständighet och utlakning på såväl kort som lång
sikt ska genomföras.
6. En kontrollplan ska upprättas och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast två månader innan sluttäckningen
påbörjas. Kontrollplanen ska omfatta de kvalitetskontroller av
material, utförande och funktion för hela sluttäckningen samt
uppföljningskontroller av tätskiktet som planeras.

Postadress: 351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
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7. En tidplan med datum de olika etapperna 1-3 planeras vara
sluttäckta ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast när
sluttäckning påbörjas.
8. En redovisning av hur arbetet med sluttäckningen fortskrider
ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars
varje år. Den kan exempelvis lämnas som en bilaga till
miljörapporten.
9. När sluttäckningen är färdigställd för respektive etapp ska en
redovisning som innehåller dokumentation om sluttäckningens
utformning och de kvalitetskontroller av material, utförande
och funktion som genomförts lämnas in till
tillsynsmyndigheten för godkännande av sluttäckningen.
10. Mer material än vad som är nödvändigt för sluttäckningens
konstruktion och funktion får inte användas.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 22 juni 2021 inkommit med en anmälan
om reviderad sluttäckningsplan för hur den avslutade deponin vid
Äskya avfallsanläggning ska sluttäckas. Anmälan har kompletterats.
Aktuella fastigheter är Äskya 1:27 och Älmhult 20:1.
Av inlämnad sluttäckningsplan och efterföljande kompletteringar
framgår följande.
Deponin har varit i drift sedan 1940-talet. Äskya deponi består dels av
en äldre deponi (etapp 1-3) och dels en ny deponicell för pågående
samdeponering av icke-farligt (IFA) och farligt avfall (FA). Den äldre
deponin slutade ta emot avfall 2008 och innefattar ett aktivt
gasuppsamlingssystem. Den ska sluttäckas. En mindre del av den,
norra delen av etapp 2, har sluttäckts enligt sluttäckningsplanen som
togs fram 2014. Utöver detta har även den östra delen av etapp 4
mellantäckts. Etapp 4 och 5 är utbyggnadsområden. En uppdatering av
angivna ytor och etappindelning har gjorts utifrån de uppgifter som
framkommit vid Swecos genomgång av deponeringsplanen/
sluttäckningsplanen från 2014 och via muntlig information från
SSAM (Södra Smålands avfall och miljö).
Avrinning av ytvatten och grundvatten i området för deponin leder i
stora drag till Drivån, respektive sjön Möckeln. Drivån är den primära
recipienten för renat lakvatten från deponin.
Den gamla deponin klassas som deponi för farligt avfall. Det innebär,
enligt deponiförordningen 2001:512, att deponin ska sluttäckas enligt
funktionskravet på tätheten att klara perkolation av vatten in till
avfallet ≤ 5 l/m2, år.
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Etapp 1 som ska sluttäckas:
Området är ca 13 500 m2 och används idag som verksamhetsyta och
ligger på en lägre höjd än etapp 2. Området planeras att fyllas igen
med tillgängligt icke-farligt avfall. Sluttäckningen kommer att bestå
av flera skikt/lager ovanför terrasserings-/avjämningsskiktet, enligt
figur 1 i anmälan. Den totala mäktigheten, inklusive skyddsskikt,
tätskikt, dränmatta, dränlager och skyddstäckning inklusive
vegetationsskikt, blir ca 1,5 m. Tätskiktet planeras att bestå av ett
syntetiskt geomembran bestående av LLDPE 1,5 mm med
friktionsyta.
Etapp 2 – 3 som ska sluttäckas:
Etapp 2 och 3 är ca 38 000 m2 respektive 46 000 m2. Den norra delen
av etapp 2 (9 000 m2) har redan sluttäckts och här kommer således
inget vidare arbete att utföras. Återstående delar av etapp 2 samt etapp
3 behöver terrasseras innan sluttäckning påbörjas. Lutningskraven är
max 1:3 och min 1:20. Avfallet inom etapp 2 och 3 innehåller
organiskt avfall vilket medför att gashantering planeras.
Sluttäckningen består av samma följd av skikt/lager ovanför
terrasserings-/avjämningsskiktet som etapp 1.
Det finns idag ett deponigassystem kopplat till en extern gaspanna och
en fackla. Systemet installerades på 1990-talet och har inte
uppdaterats sen dess. Gasbrunnarnas placering på deponin är inte
längre kända, med undantag av ett par gasbrunnar, men det har
konstaterats att endast ett fåtal gasbrunnar fortfarande levererar
deponigas. Utöver den utformning av skikt som beskrivs för
respektive etapp planeras även anläggandet av ett passivt system för
omhändertagande av deponigas i form av biofönster. Dessa kommer
att anläggas enligt rekommendation efter den besiktning av
gasuttagssystem och screening av ytemissioner som utfördes av
Sweco i mars 2021.
Sluttäckningen planeras kunna vara färdigställd och besiktigad vid
utgången av år 2030.
Under tätskiktet kan avfall som klassas upp till farligt avfall, men inte
farligt avfall, användas. Ovan tätskiktet kommer massor upp till
riktvärden för mindre känslig markanvändning (nivåer för sanering av
förorenad mark) att användas.
Avfallskoder för avfall som enligt anmälan kan vara aktuellt för
sluttäckningen är:
Vegetationsskiktet: Jord och sten (20 02 02) och biologiskt
nedbrytbart avfall (20 02 01).
Skyddsskiktet: Jord och sten (20 02 02 och annan jord och sten än den
som anges i 17 05 03* (17 05 04).
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Gasdränerande skikt (under tätskikt): Annan spårballast än den som
anges i 17 05 07* (07 05 08). Spårballast har tagits emot på
anläggningen enligt tidigare gjord anmälan till tillsynsmyndigheten.
Terrassering/avjämningsskikt: Annan jord och sten än den som anges i
17 05 03* (17 05 08).
Ni har först anmält även jord och sten som innehåller farliga ämnen
och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (17 05 03*). Efter
att ni fått information om Länsstyrelsens bedömning att ni inte får ta
in farligt avfall för sluttäckningen har ni strukit den avfallskoden.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att avfallet enligt de avfallskoder ni redovisat i
anmälan är avfallsmassor som inte är specificerade i tillståndet eller i
andra beslut och därmed behöver anmälas till tillsynsmyndigheten
som ska avgöra lämpligheten att använda dem. Länsstyrelsen bedömer
att de avfallskoder som anmälts avser avfall som är lämpligt att
använda i sluttäckningsarbetet, inom de olika delar som redovisas.
Länsstyrelsen bedömer att ni redovisat tillräckligt med uppgifter om
hur sluttäckning av Äskya deponi ska göras för att sluttäckningsarbetet kan påbörjas och utföras enligt vad som beskrivs i anmälan.
Länsstyrelsen anser att det finns en risk att genomförandet av
sluttäckningen kan påverka människors hälsa och miljön negativt om
det inte utförs på lämpligt sätt och bedömer därmed att det är rimligt
att förelägga om skyddsåtgärder.
Sluttäckning och tätskiktets egenskaper och utlakning ska följa de
krav som ställs i bland annat 31 § förordning (2001:512) om
deponering av avfall.
Det är av stor betydelse att arbetet med tätskiktet utförs med god
kompetens och kvalitet och att tätskiktets egenskaper vad gäller bland
annat täthet, beständighet och utlakning följs upp på såväl kort som
lång sikt.
Det är också av stor betydelse att arbetet med sluttäckningen
kontinuerligt följs upp och utvärderas så att eventuella problem och
brister kan rättas till i ett tidigt skede.
En kontrollplan för de kontroller som behövs för kvalitetskontroller av
material och utförande samt uppföljning av sluttäckningens funktion
med mera behöver upprättas och redovisas till tillsynsmyndigheten.
Då sluttäckningsarbetet är tänkt att ske under lång tidsperiod behöver
tillsynsmyndigheten hållas informerad om hur sluttäckningen
fortskrider minst en gång per år.
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När sluttäckningen är klar ska en redovisning som innehåller
dokumentation om sluttäckningens utformning och vilka
kvalitetskontroller av material, utförande och funktion som
genomförts lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande.
Länsstyrelsen bedömer att de allmänna hänsynsreglerna har beaktats
om åtgärden genomförs i huvudsak enligt inlämnade handlingar
tillsammans med skyddsåtgärderna beskrivna ovan. Länsstyrelsen har
därför inget att invända mot att sluttäckningen utförs som planerat.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt villkor 21 i tillståndet för verksamheten (deldom 2007-02-09,
M1102-05) gäller att om andra avfallsmassor, som inte nu har
specificerats, skall användas i sluttäckningen skall det överlåtas till
tillsynsmyndigheten att avgöra lämpligheten och föreskriva de villkor
som kan komma att behövas.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna
balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med
stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska bland annat den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter
för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana
verkningar.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den
som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd att till myndigheten
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska en rimlighetsavvägning göras av
kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket i 2 kap. miljöbalken. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Information
I deldomen om tillstånd för verksamheten finns regleringar om
sluttäckning, maximal höjd och vilka avfallsslag som får användas.
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Om ni vill använda avfall som inte är specificerade i tillståndet eller i
andra beslut som tagits behöver ni göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Enligt villkor 21 i tillståndet för verksamheten ska
tillsynsmyndigheten avgöra lämpligheten och föreskriva de villkor
som kan komma att behövas.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef för miljöskyddsenheten Anders
Brännström med miljöskyddshandläggare Ulrica Nymberg som
föredragande.

Anders Brännström

Ulrica Nymberg

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via epost; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län,
351 86 Växjö.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange
diarienummer 3899-2021.
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om sammanträdesplan för år 2022
Ärendenummer TN 2021/127

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ska varje år bestämma sina sammanträdestider (Tekniska
nämndens reglemente § 18). I reglementet anges att sammanträdesschemat ska
ordnas för att underlätta en effektiv ärendegång, budget- och
redovisningsprocess samt intern kontroll. Antalet sammanträden anges i
reglementet normalt vara sex till åtta per år.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
• Sammanträdesplan daterad 2021-10-21

Ärendeberedning
Tekniska förvaltningen har planerat för nästa års sammanträden. Sammanträdena
är planerade utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplanering för att på så
effektivt sätt som möjligt kunna ha en effektiv kommunikation med
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning har tillhandahållit1 hålltiderna för när nämnderna senast ska
vara inne med underlag för de större ekonomiska ärendena så som budget,
årsredovisning och delårsredovisningar.
I samband med flera ekonomiska hålltider har nämnden en snäv tidsplan innan
ärendet ska vara överlämnat till kommunstyrelsen. Den snäva tidsplanen gör
behovet av planerade justeringar av nämndens protokoll centrala för att
säkerställa att sekreteraren ska ha möjlighet att slutföra processen med
respektive beslut och överlämna dem till kommunstyrelsen (expediering).
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp och ekonomiavdelningen har fått
sammanträdesplanen för påseende den 7 september utan anmärkningar.
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Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Tekniska nämnden fastställer sammanträdesplanen daterad 2021-10-21.
Christoffer Mowide

Anders Nyberg

Nämndsekreterare

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp
Ekonomiavdelningen
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Tekniska nämnden

Sammanträdesplan
Ärendenummer TN 2021/127

1

Tekniska nämndens presidium
Tisdagar kl. 13:30
11 jan

Tekniska nämnden
Tisdagar 13:30
18 jan

Inlämningsstopp till
kommunstyrelsen1
1 feb

1 feb

15 feb

1 mars

1 mar

15 mar (ÅR)

29 mars

29 mar

12 apr (DR1)

3 maj

26 apr

10 maj

31 maj

24 maj

7 jun (BUDGET)

2 aug

30 aug

13 sep

30 aug

20 sep

4 okt (DR2)

11 okt

18 okt

1 nov

15 nov

22 nov

6 dec (VP, IK)

Dec 2021

Tiderna för kommunstyrelsens inlämningsstopp är inte föremål för tekniska nämndens beslut.
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Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om workshop för intern kontroll
2022
Ärendenummer TN 2021/100

Information
Tekniska nämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för
kommande år.
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram förslag på kontroller att
ta med till den interna kontrollplanen för år 2022. För att även i ett tidigt skede
få med er förtroendevalda i processen med intern kontroll kommer vi genomföra
en workshop där ni ska få identifiera risker ni anser bör finnas med i den interna
kontrollen.
Kommunens styrande dokument för intern kontroll anger att nämnden ska
fokusera på sju kategorier av risker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verksamhetsrisker
Förtroenderisker
Ekonomi/finansiella risker
HR-risker
Kommunikationsrisker
Informationssäkerhetsrisker
Upphandlings/inköpsrisker

Under sammanträdet den 9 november kommer vi gå igenom dessa risker och ni
får gärna ha funderat igenom till dess om det är något särskilt ni anser bör finnas
med som tekniska förvaltningens ledningsgrupp inte identifierat.
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Riskanalys
Riskkategori
Ekonomisk risk

HR‐risk

Förtroenderisk

Verksamhetsrisk

Verksamhetsrisk

Risk
Sannolikhet
Avtalsuppföljning ‐ Risk att 3 Möjlig
avtal inte följs från båda
parter.
2 Mindre sannolik
Kompetensförsörjing ‐ Risk
för kompetens tapp om det
finns förstora skillnader i
tex lön mot andra aktörer.
3 Möjlig
Hantering av kundärende ‐
Risk att vid
synpunktstoppar inte hinna
med hanteringen av
kundärenden.
Tillämpning av styr och
3 Möjlig
policydokument i
kommunen ‐ Risk att
förvaltningen inte följer
angivna riktlinger och
beslut i övergripnade
polisyc
4 Sannolik

Konsekvens
3 Kännbar

Riskvärde
9

Åtgärd
Granskning

3 Kännbar

6

Granskning

2 Lindrig

6

Direktåtgärd

Ansvarig

Förvaltningschef
Juni

Meddela förvaltningschef
vid synpunktstoppar.

Information på förvaltningens
ledningsgrupp om hantering vid
synpunktstoppar.

mars

Förvaltningschef
3 Kännbar

9

Granskning

Dokumentgranskning/stickprovskontrol Juni
Kontrollera om två
övergripande styrdokument l
som beslutats av
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen följs.
Nämndsekreterare

4 Allvarlig

16

Granskning

Granska två
investeringsbeslut över 30
miljoner kronor under
perioden januari 2021‐
december 2021.

Dokumentgranskning/stickprovskontrol Juni
l

Ekonom/nämndsekret
erare
3 Möjlig

3 Kännbar

9

Granskning

Uppföljning av hyresavtal
(tex är avtal uppsagda eller
har det blivet ett första
handskontrakt till en
brukare)

Följ upp tre hyresavtal
under perioden januari
2021‐december 2021.

Stickprovskontroll

Juni

Fastighetschefen
3 Möjlig

Verksamhetsrisk

Klart
Juni

HR‐specialist

Investeringsprocessen (
Ändring av förutsättningar,
sena beslut, färdigställande
tid kan ej hållas)
Ekonomisk risk

Plan för intern kontroll
Kontrollmoment/Åtgärd
Kontrollmoment/Åtgärd metod
Tre avtal som tecknats av Stickprovskontroll
tekniska förvaltningen följs
upp.
Statistik
Hur hög är
personalomsättningen för
yrkesgrupper som det råder
brist på arbetsmarknaden?

3 Kännbar

9

Granskning

Medarbetare känner inte
till kommunens styrmodell
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Kontrollera
Dokumentgranskning
minnesantekningar från
APT under år 2021 om
cheferna inom tekniska
förvaltningen pratat om
vision, huvudprocesser och
mål på APT.

Juni

Fastighetschefen

Kommunövergripande mål för intern kontroll 2022

Riskanalys

Plan för intern kontroll

Riskkategori
Ekonomi

Risk
Att kommunen
går miste om
statliga medel på
grund av
okunskap
gällande sökbara
bidrag.

Förtroenderisk

Verksamhetsrisk

Sannolikhet
3 Möjlig

Konsekvens
3 Kännbar

Riskvärde
9

Åtgärd
Granskning

Kontrollmoment/Åtgärd
Kontroll av verksamhet

Kontrollmoment/Åtgärd metod
Nämnderna undersöker
tillgängliga statliga bidrag inom
sina verksamhetsområden samt
bedömer vilka ytterligare bidrag
som bör sökas.

Klart
Ansvarig
dec-22 Kommunövergripande

Risk för bristande 2 Mindre
kunskap och
Sannolik
beredskap
gällande otillåten
påverkan.

4 Allvarlig

8

Granskning

Obligatorisk fortbildning

Utbildning i kunskapsportalen för
förtroendevalda och
verksamhetschefer angående
otillåten påverkan.

dec-22 Kommunövergripande

Risk för att
3 Möjlig
kommunen inte
tar tillvara på den
kunskap och
lärdomar som
verksamheterna
införskaffat under
pandemin.

3 Kännbar

9

Granskning

Uppföljning genom rapport Nämnderna skall baserat på den
kommungemensamma
pandemiutvärderingen redogöra
för hur de inom sina
verksamheter planerar ta tillvara
på lärdomar från arbetet under
pandemin.

dec-22 Kommunövergripande
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Tjänsteskrivelse
2021-11-04
Tekniska förvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(1)

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse om uppföljning av tekniska
nämndens beslut
Ärendenummer TN 2021/123

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 38, att tekniska nämndens beslut ska
följas upp två gånger per år. Tekniska förvaltningen har gjort en uppföljning av
samtliga beslut sedan 2020. Uppföljningen visar att 56 % av nämndens beslut är
verkställda, 21 % är delvis verkställda och 23 % har inte verkställts ännu.

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till biblioteksplan daterat 2014-01-27

Ärendeberedning
För att den politiska styrningen av tekniska nämndens verksamhetsområde ska
fungera är det centralt att de politiska besluten verkställs.
Uppföljningen visar att en majoritet av tekniska nämndens beslut verkställs, 56
%. 23 % av besluten är inte verkställda. 21 % av besluten är delvis verkställda.
Av de nio beslut som inte ännu blivit verkställda har sex av de fattats de senaste
sex månaderna. Flera av besluten har inte heller varit möjliga att verkställa ännu
eftersom besluten påverkas av att andra beslut ska fattas.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
 Godkänner redovisningen.
Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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2021‐11‐04

Beslutsdatum

Paragraf

Är beslutet verkställt?

40

Ordförande och vice ordförande uppdras fortsätta
arbeta med lokalförsörjningsprocessen
Tekniska nämnden uppdrar tekniska förvaltningen att
återkomma med ytterligare ett förslag på
utvecklingsområde.
1. Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen
skall jobba enligt Plan
komplettering och utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder inkl. GC,
revidering sker löpande då behov finns.
2. Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen
ska komplettera ”plan
för komplettering och utbyggnad av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder inkl. GC
i kommunen 2020 – 2025” med kostnadsförslag på en
cykelväg längs med
väg 120 mot Tingsryd.
3. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att undersöka
möjligheten att påverka trafikverket gällande
hastigheten vid anslutningarna
väg 23 och 120 samt cykelväg.
1. Tekniska nämnden beslutar att påbörja upphandling
av F‐6 skola i Paradiset
etapp 3 i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige 2019‐11‐25, § 212.
2. Tekniska nämnden beslutar att upphandling för
totalentreprenad ska ske i
samverkansformen partnering.
3. Tekniska nämndens styrgrupp får i uppdrag att under
anbudstiden säkerställa
att grundförutsättningarna för skolan uppfylls till det
ekonomiskt mest
fördelaktiga utifrån pris och kvalité.
4. Tekniska nämnden beslutar att det vinnande anbudet
presenteras för tekniska
nämndens styrgrupp innan beslut om tilldelning
underrättas anbudsgivarna.
5. Tekniska nämnden uppdrar till styrgruppen att
samarbeta med extern konsult.
1. Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och
överlämnar densamma till
kommunstyrelsen för sammanställning.
2. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att redovisa prissatta
förslag till åtgärder för budget i balans på tekniska
nämndens sammanträde i
maj.
3. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att ge en månatlig
ekonomisk lägesrapport på varje nämndssammanträde
framgent.
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdatera och
utforma en ny kostpolicy som
inbegriper en tydligare miljö‐ och klimatsmart
utgångspunkt enligt nationella
livsmedelsstrategin och de globala miljömålen. Ny
policy föreslås antas
under 2021.
2. Tekniska nämnden beslutar att i samband med nästa
upphandling utvärdera
möjligheterna att kunna köpa in viltkött för att kunna
variera med viltkött vid
måltidsservering och matsedlarnas utformning.

Delvis, kostpolicy klar

47

1. Tekniska nämnden godkänner föreslagna åtgärder.
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att
utreda sanering (rivning) av
möjliga kommunala fastigheter. Uppdraget ska
återrapporteras till tekniska
nämnden senast i september 2020.

Ja

2020‐01‐28

4

2020‐01‐28

5

2020‐03‐03

22

2020‐03‐03

24

2020‐04‐28

39

2020‐04‐28

2020‐05‐26

Beslut
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Ja

Ja

Delvis, byggnationen påbörjad

Nej

2021‐11‐04

2020‐05‐26

50

2020‐06‐23

64

2020‐06‐23

68

2020‐06‐25

56

2020‐08‐12

75

2020‐09‐01

82

2020‐09‐29

94

2020‐09‐29

95

2020‐09‐29

96

2020‐09‐29

99

2020‐09‐29

100

2020‐10‐27

108

1. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att sälja Pehr
Hörbergsgården efter beslut i frågan av
kommunfullmäktige.
Ja
1. Uppdrar åt kostenheten att genomföra
omstrukturering av Linnéskolans kök
från tillagningskök till serveringskök hösten 2020.
2. Uppdrar åt kostenheten att planera för att
Linnéskolan efter om‐
/nybyggnation av lokalerna skall det nya köket utformas
till det ledande
storköket i kostverksamheten med tillagning och utskick
till andra enheter.
3. Uppdrar åt kostenheten att utforma Gemöskolans
köks verksamhet till ett
utpräglat storkök med utskick till grundskolorna
Linnéskolan och
Elmeskolans nya modulskola under tiden ny‐
/ombyggnationer pågår.
4. Uppdrar åt kostenheten att upphöra med tjänsten
personalfrukostar och
personalfika för personalgrupper organiserade i
Utbildningsförvaltningen.
5. Uppdraget ska vara slutfört senast 2020‐10‐31.
Ja
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen.
Bevilja tekniska nämnden att nyttja utvecklingsmedel
om 200 tkr för att
genomföra revision av lokalhyrorna genom att ta in en
extern konsult.
1. Tekniska nämnden beslutar tilldela entreprenad för
Paradisskolan till
Dynacon Construction AB.
2. Tekniska nämnden beslutar avsätta en total
investeringsram om 250 miljoner
kronor för Paradisskolan.
4. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett nytt
förslag på samtliga taxor enligt mall 2 avgifter och taxor
med ett minskat
antal poster till april 2021.
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att avyttra delar
av Hökhult 1:30.
2. Avstyckning sker genom kommunens försorg samt att
kostnader för
försäljning samt avstyckning regleras mot
försäljningsintäkten.
3. Kvarvarande del av Hökhult 1:30 övergår till
kommunens markreserv.
Öka kapaciteten i Linnéskolans nya kök till 2 500
portioner inom ramen för
om och tillbyggnationen av skolan.
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att riva Hagapark
på fastigheten
Hagahem 1.
2. Uppdraget ska vara slutfört under 2021.
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att riva
Godsmagasinet på fastigheten
Älmhult 8:6
2. Uppdraget ska vara slutfört under 2021.
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att förändra
rutiner i verksamheterna för
en övergång till kranvatten.
2. Tekniska förvaltningen ska återrapportera uppdraget
senast i november 2020.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta en
affärsplan för fastigheter
som främst har näringslivet som målgrupp.
Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska förvaltningen
att påbörja
investeringen med att anlägga sjöledning mellan
Möckeln och Boastad.
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Delvis, arbetet påbörjat

Ja

Ja

Ja

Ja

Delvis, ansökan om rivningslov
inlämnat

Nej

Ja

Nej

Ja

2021‐11‐04

2020‐10‐27

110

2020‐10‐27

111

2020‐11‐24

122

2020‐12‐15

134

2020‐12‐15

136

2020‐12‐15

137

2021‐01‐19

8

2021‐02‐16

18

2021‐03‐09

28

2021‐03‐16

37

2. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillåter
användandet av medel enligt
förslag får projektet Enskilda vägar genomföras enligt
tekniska
förvaltningens förslag.
3. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillåter
användandet av medel enligt
förslag omdisponeras medel om 300 000 kronor för
projektet Enskilda vägar
från framtids‐ och utvecklingsprojektet Rekrytering av
controller och
utvecklingsledare.
2. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillåter
användandet av medel enligt
förslag får projektet Organisation och
personalutveckling genomföras enligt
tekniska förvaltningens förslag.
3. Under förutsättning att kommunstyrelsen tillåter
användandet av medel enligt
förslag omdisponeras medel om 200 000 kronor för
projektet Organisation
och personalutveckling från framtids‐ och
utvecklingsprojektet Rekrytering
av controller och utvecklingsledare.
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för studiebesök
under resterande mandatperiod. Utgångspunkten i en
sådan plan ska vara att
säkerställa rätt information och arbetsmiljön för
medarbetarna.
Studiebesöken ska planeras på ett sådant sätt att så
många olika verksamheter
som möjligt kan besökas. Planen ska innehålla fyra
besök varje år med start
2021.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda
utmaningen i enlighet med
kommunens rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar
av kommunal
verksamhet och återkomma med förslag till beslut
senast i februari 2021.
Tekniska nämnden beslutar för egen del:
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en
underhållsplan för
kommunens busskurer. Underhållsplanen ska beslutas
av tekniska nämnden
senast i mars år 2021.
Tekniska förvaltningen ska upprätta en plan för
dataskyddsarbete som ska
godkännas av tekniska nämnden. Planen ska vara färdig
för godkännande
senast i april 2021.
Stiftelsen Linnés Råshult erbjuds förvärva fastigheten
Älmhult Råshult 1:49.
Tilldela entreprenaden, tillbyggnation av Diö skola, till
vinnande anbud och
lägst pris som lämnats av entreprenör 2 under
förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar medel för projektet.
1. Entreprenaden för Linnéskolans tillbyggnation ska ske
som en ren
totalentreprenad.
2. Justerad tidsplan daterad 2021‐03‐09 för
upphandling och Linnéskolanas
tillbyggnation antas som innebär att skolan ska vara klar
för verksamhetsstart
i augusti 2023.
3. Anbuden som inkommer ska utvärderas till 100 %
utifrån lägsta pris.
Planen för studiebesök under mandatperioden 2018‐
2022, enligt förslag i
tjänsteskrivelse daterad 2021‐01‐05, fastställs.
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Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Nej
Delvis, ett studiebesök
genomfört. Nya studiebesök
planeras.

2021‐11‐04

2021‐03‐16

38

2021‐03‐16

38

2021‐03‐16

38

INTERN KONTROLL: Som åtgärdsförslag föreslår tekniska
förvaltningen att samtliga avdelningar får utbildning
inom dataskyddsförordningen med särskilt fokus på den
registrerades rättigheter.
INTERN KONTROLL: Ny kontroll i intern kontrollplan för
år 2022
INTERN KONTROLL: För att i framtiden underlätta för
tekniska nämndens uppföljning av de fattade besluten
föreslår tekniska förvaltningen att nämnden två gånger
per år ska få uppföljning av verkställigheten av
nämndens beslut.

53

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda en
säker cykelpassage
under/över väg 23. Uppdraget ska återredovisas senast
2021‐08‐30.
2. Skicka förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. Ja

2021‐04‐20

2021‐05‐18

67

2021‐05‐18

68

2021‐05‐18

69

2021‐06‐15

76

2021‐06‐15

77

2021‐06‐15

79

2021‐10‐05

101

Delvis, en avdelning har fått
utbildning. Fler planeras.
Nej

Nej

1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255
mnkr för tillbyggnad
av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av
en tillbyggnad av
Linnéskolan etapp 1.
2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till
utbildningsförvaltningen senast 2023‐07‐30.
Nej
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera och
utreda fordon‐ och
maskinpark. Syftet med uppdraget är att förbereda en
övergång till fossilfria
drivmedel för fordon‐ och maskinparken. Tekniska
förvaltningen ska också
redovisa hur nämnden kan uppfylla kommunens
miljöplan för fordons‐ och
maskinparken. Uppdraget ska redovisas senast i
september 2021.
Nej
Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda
parkeringssituationen i
Älmhults tätort. Angränsande fastighetsägare ska höras
i utredningen.
Delvis, utredning påbörjad
1. Godkänna upprättat förslag till avtal avseende
räddningstjänstsamverkan med
systemledning med övergripande ledning vid
räddningsinsatser med
tillhörande ekonomisk kalkyls samt
2. Godkänna upprättat förslag till avtal avseende
regional insatsledare för
Kronoberg med tillhörande ekonomisk kalkyl samt
3. Ge räddningschefen delegation att underteckna
avtalen och mindre
förändringar som kan ske.
Upphandlingen av Linnéskolan etapp 2 genomförs i
samverkansformen
partnering.
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram
taxeföreskrifter i enlighet med
Svenskt Vattens basförslag och att taxan höjs i enlighet
med vad som föreslås
i rapporten om översyn av VA‐taxa. Förslag till
taxeföreskrifter ska redovisas
för tekniska nämnden i september 2021.
2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta
hänsyn till för budget 2022.
1. Godkänner redovisningen.
2. Fastställer prioriteringsordningen för vidare arbete i
enlighet med del 6 i
rapporten Enskilda vägar daterad 2021‐08‐25.
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Ja

Nej

Ja

Delvis, arbetet påbörjat

Rapport
2021-11-04
Tekniska förvaltningen
Christoffer Mowide
christoffer.mowide@almhult.se

1(2)

Tekniska nämnden

Rapport om meddelanden till tekniska nämnden
2021-11-09
Ärendenummer TN 2021/7

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Tillbakadragande av utmaning om att tillaga mat till äldre och barn i
Häradsbäck
2. Kommunfullmäktige § 114/2021 – Avsägelse från uppdragen som
ledamot i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige från
Staffan Ferm (S)
3. Kommunfullmäktige § 115/2021 – Val till uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S)
4. Kommunfullmäktige § 116/2021 – Avsägelse från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden från Ola Willhammar (C)
5. Kommunfullmäktige § 117/2021 – Val till uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C)
6. Kommunstyrelsen § 179/2021 – Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt
7. Kommunstyrelsen § 203/2021 – Svar på remiss om föreskrifter om
Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsstationen
8. Kommunstyrelsen § 205/2021 – Yttrande över remissutgåva
länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033
9. Kommunstyrelsen § 207/2021 – Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 för
nämnder och bolag

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-11-04

Christoffer Mowide
Nämndsekreterare
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Rapport
2021-11-04
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2(2)

134

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 114 Avsägelse från uppdragen som ledamot i
tekniska nämnden och ersättare i
kommunfullmäktige från Staffan Ferm (S)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut

1. Entlediga Staffan Ferm (S) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden
och ersättare i kommunfullmäktige.
2. Hemställa till Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Staffan Ferm lämna in en avsägelse, 2021-08-31, från uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden på grund av flytt. Eftersom Staffan Ferm inte längre är
folkbokförd i Älmhults kommun har också hans valbarhet för uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige upphört.

Beslutsunderlag

• Avsägelse daterad 2021-08-31

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Staffan Ferm (S) från
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige
och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
För kännedom
Staffan Ferm (S)
För åtgärd
Kommunkansliet
Länsstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 115 Val till uppdraget som ledamot i tekniska
nämnden efter Staffan Ferm (S)
Ärendenummer KS 2021/149

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade Staffan Ferm (S) 2021-09-27, § 114, från
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag till beslut
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 116 Avsägelse från uppdraget som ersättare i
tekniska nämnden från Ola Willhammar (C)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Ola Willhammar (C) från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Ola Willhammar lämna in en avsägelse, 2021-08-17, från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse daterad 2021-08-17

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Ola Willhammar (C)
från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Ola Willhammar
För åtgärd
Kommunkansliet

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2021-09-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 117 Val till uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden efter Ola Willhammar (C)
Ärendenummer KS 2021/150

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade, 2021-09-27, § 116, Ola Willhammar (C) från
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige har att välja
ny ersättare i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 179 Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt
Ärendenummer KS 2021/125

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för uppsiktsplikt daterat 202109-13.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över verksamheten i övriga
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Syftet med
kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen skall övervaka att kommunens
verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med
kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs.
Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen skall
fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den kommunala verksamheten,
underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga förväntningarna på styrelsen,
nämnder och bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2021-08-24, § 101.
Riktlinjerna är uppdaterade i enighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
önskemål.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13
 Förslag till riktlinjer för uppsiktsplikt, daterat 2021-09-13

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Styrdokument

Riktlinjer för uppsiktsplikt
Ärendenummer KS 2021/125

Dokumentinformation
Fastställt av Kommunstyrelsen, 2021-10-05 § 179
Gäller från och med 2021-10-05
Implementeras av Kommunstyrelsen
Framtaget av Matilda Dunfjäll, utredare kommunledningsförvaltningen
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1. Inledning
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över
verksamheten i övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.
Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen skall övervaka att
kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet
med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar
efterlevs.
Av kommunfullmäktige fastställt reglemente för kommunstyrelsen framgår att
styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen skall även utöva uppsikt
över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen samt de verksamheter och organ som
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över.

1.2 Syfte
Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att
styra, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså
med styrelsens uppgift att bevaka frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska ställning.
Riktlinjerna för uppsiktsplikt syftar därigenom till att tydliggöra hur
kommunstyrelsen skall fullgöra sitt ansvar avseende uppsikten över den
kommunala verksamheten, underlätta vid planering av uppsikt samt förtydliga
förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag.

2. Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsens ansvar för att utöva uppsikt över kommunens verksamheter
står skrivet i styrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har till uppgift att följa
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Uppsiktsplikten är inte en separat uppgift utan en del av att arbeta enligt
Älmhults kommuns policy och verksamhetsplan för ledning och styrning.
Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen. Rapportering
skall därför främst ske på kommunstyrelsens sammanträden. Informationen kan
delges i olika former, exempelvis genom skriftliga underlag eller muntliga
rapporter. Vid uppsiktsaktiviteter där inte hela styrelsen deltar skall rapportering
av väsentlig information ske till hela styrelsen genom att dokumentation såsom
minnesanteckningar, presentationer eller information delges på
kommunstyrelsens sammanträden. Uppsikten pågår löpande under hela året och
omfattar verksamhet, personal och ekonomi.
Kommunstyrelsens behov av uppsiktsaktiviteter varierar över tid både vad gäller
inriktning och form. Uppsiktsaktiviteter skall anpassas utifrån behov och vad
som bedöms rimligt med hänsyn till verksamhetens art, andelsförhållanden och
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omständigheter i övrigt. För att fullgöra sin uppgift får kommunstyrelsen begära
in yttranden och upplysningar från övriga nämnder, beredningar och anställda.
Beslut om att kommunstyrelsen vill ta del av ytterligare uppgifter fattas löpande
under året när behov uppstår.
Utifrån sin roll kan kommunstyrelsen göra påpekanden och lämna
råd/anvisningar till nämnder och styrelser. Om det anses nödvändigt med
ytterligare åtgärder kan kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige skall
agera.
Nedan redovisas mer specifikt om hur uppsikten utövas när det gäller nämnder,
kommunala bolag, avtalssamverkan samt kommunalförbund.

2.1 Uppsikt över nämndernas verksamhet
Uppsikten utövas i huvudsak inom ramen för kommunens policy och
verksamhetsplan för ledning och styrning.
Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, vilket kan tolkas som att kommunstyrelsen inte behöver ha uppsikt
över sig själv. Mot bakgrund av att en så stor del av kommunens verksamhet
bedrivs i kommunstyrelsen som nämnd och genom dess utskott utifrån
reglemente och delegation, skall kommunstyrelsen utöva sin uppsiktplikt enligt
dessa riktlinjer på samma sätt över sina egna utskott som över övriga nämnder.
Uppsikt över verksamhet som utförs av privata utförare följs upp genom de
ordinarie uppsiktsaktiviteterna över nämndernas och utskottens verksamhet.
Kommunstyrelsens uppsikt över övriga nämnders verksamhet utövas i första
hand genom att ta del av:
• Nämndernas delårs- och årsrapporter
• Nämndernas budgetunderlag och nämndplaner
• Nämndernas arbete med intern kontroll
• Valda revisorers årliga granskningsrapport
• Rapporter över fördjupade granskningar gjorda av revisorerna
• Information om väsentliga händelser i förvaltningar och nämnder

2.2 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet
Kommunstyrelsen skall ha löpande uppsikt över den kommunala verksamhet
som bedrivs i kommunala bolag. Utöver detta har kommunstyrelsen från den 1
januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala
aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i
årliga beslut, för varje kommunalt aktiebolag, skall pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6
kap 9–10 §). Kommunstyrelsens prövning skall vara kommunalrättslig och har
inte främst en ekonomisk inriktning. Om kommunstyrelsen konstaterar att det
finns brister är det kommunstyrelsens uppgift att ge kommunfullmäktige ett

145

Styrdokument
2021-09-13

5(6)

förslag till beslut i ärendet. Om kommunstyrelsen bedömer att åtgärdsförslag
inte är aktuella skickar kommunstyrelsen beslutet till kommunfullmäktige för
kännedom.
Prövningen sker i samband med årsredovisningen. I uppföljning vid
årsredovisningen görs utöver ekonomin även en bedömning av hur väl bolagen
uppfyller sitt grunduppdrag gentemot kommuninvånarna.
Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över de kommunala företagen är, liksom
över all annan kommunal verksamhet, övergripande. Kommunstyrelsen är inte
skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under
kalenderåret i fråga. Granskningen skall dock vara tillräckligt omfattande för att
möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan
inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Hur
granskningen skall ske och vilket underlag som krävs får bedömas utifrån
förhållandena i det enskilda fallet med hänsyn till omfattningen av och
komplexiteten i den verksamhet som bedrivits.
Uppsikten över bolagen utövas i huvudsak inom ramen för kommunens policy
och verksamhetsplan för ledning och styrning.
Kommunstyrelsen uppsikt över bolagen utövas i första hand genom att ta del av:
• Bolagens delårsrapporter och årsredovisningar
• Bolagens budgetunderlag och handlingsplaner
• Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll
• Valda revisorers årliga granskningsrapport
• Uppföljning av bolagens arbete med intern kontroll
• Särskilt ärende för det årliga beslutet att ta ställning till om verksamheten i de
kommunala bolagen föregående kalenderår har varit förenlig med ändamålet.
Underlaget till beslutet skall innehålla en motivering till ställningstagandet.
• Information om väsentliga händelser i bolagen
2.2.1 Bolagsordning och ägardirektiv
Fullmäktige beslutar om de kommunala bolagens ägardirektiv och
bolagsordningar där bolagens kommunala ändamål, det vill säga den kommunala
angelägenhet som kommunfullmäktige överlåtit till bolaget att sköta, fastställs. I
ägardirektiven regleras bolagens informationsskyldighet och anges hur bolagen
skall hålla kommunstyrelsen uppdaterad om sin verksamhet. I bolagsordningen
anges de kommunala befogenheterna som bolagen skall hålla sig inom. Detta
innebär att bolagen skall agera efter samma begränsade villkor som skulle gälla
om verksamheten i stället hade utförts i den kommunala förvaltningen.
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2.4 Uppsikt över verksamhet enligt avtalssamverkan
Enligt kommunallagen 9 kap. 37 § skall kommunstyrelsen årligen rapportera till
kommunfullmäktige om vilken avtalssamverkan som kommunen bedriver.
Avtalssamverkan är sådan samverkan där kommunen genom avtal överlåtit en
annan kommun att utföra dess arbetsuppgifter eller åtagit sig utföra
arbetsuppgifter åt en annan kommun.
Redovisningen av pågående avtalssamverkan utförs av kommunstyrelsen i
samband med årsredovisningen. Då skall det även göras en bedömning av hur
väl verksamheterna uppfyller sitt grunduppdrag gentemot kommuninvånarna.

2.5 Uppsikt över kommunalförbund och
samordningsförbund
Kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och samordningsförbund
utövas i första hand genom att ta del av budget- och verksamhetsplan,
årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport.
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 203 Svar på remiss om föreskrifter om
Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till
järnvägsinfrastruktur och tjänster
Ärendenummer KS 2021/166

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig över
Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av omarbetning av järnvägslagen (2002:519) behöver
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde
till tjänster och järnvägsinfrastruktur ändras.
Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och
kommunledningsförvaltningen föreslår att Älmhults kommun yttrar sig i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
• Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:XX) om
tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster - Transportstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Transportstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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From:
Lindgren Hanna
Sent:
Mon, 11 Oct 2021 10:16:13 +0000
To:
Undisclosed recipients:
Subject:
Remiss av föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till
järnvägsinfrastruktur och tjänster; svar senast den 5 november 2021

Hej!
Välkommen att ta del av remiss av föreskrifter om Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till
järnvägsinfrastruktur och tjänster som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.
Föreskrifterna ska tillämpas av infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer.
Ni hittar förslaget på: Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:XX) om tillträde till
järnvägsinfrastruktur och tjänster - Transportstyrelsen
Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 5 november 2021.
Om ni har några frågor med anledning av remissen ber vi er kontakta gruppledare Hanna Lindgren,
hanna.lindgren@transportstyrelsen.se
Vänliga hälsningar
Föreskriftsgruppen genom
Hanna Lindgren
Utredare
Sektion marknad spårtrafik
Väg och järnväg
Direkt: 010-495 58 94
hanna.lindgren@transportstyrelsen.se
Transportstyrelsen
164 40 Kista
transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
Läs om hur Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter på transportstyrelsen.se/personuppgifter.
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på remiss om föreskrifter
om Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till
järnvägsinfrastruktur och tjänster
Ärendenummer KS 2021/166

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av omarbetning av järnvägslagen (2002:519) behöver
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde
till tjänster och järnvägsinfrastruktur ändras.
Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget och
kommunledningsförvaltningen föreslår att Älmhults kommun yttrar sig i
enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
• Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:XX) om
tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster - Transportstyrelsen

Ärendeberedning

Med anledning av omarbetning av järnvägslagen (2002:519) behöver
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:99) om tillträde
till tjänster och järnvägsinfrastruktur ändras.
Transportstyrelsen föreslår att ersätta nu gällande föreskrifter om tillträde till
tjänster och järnvägsinfrastruktur med nya föreskrifter som är anpassade efter
den kommande järnvägsmarknadslagen. I förslaget ingår att ta bort
dubbelregleringar med anledning av genomförandeförordning (EU). 2017/2177
samt delegerat beslut (EU) 2017/2075 om tidsplan för
kapacitetstilldelningsförfarande. Vidare föreslås att ta bort felaktiga regler eller
regler som anses onödiga.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft samtidigt som järnvägsmarknadslag
och järnvägsmarknadsförordning.
Älmhults kommun har tagit del av förslaget och vill lämna synpunkter enligt
nedan.
Älmhults kommun anser att det är bra att föreskrifterna ändras så att de är i
samklang med lagstiftningen. Detta gäller såväl innehåll som begreppsapparat.
Älmhults kommun anser det är bra att dubbelregleringar arbetas bort samt att
föreskrifterna blir tydligare och mer ändamålsenliga.
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Vidare vill Älmhults kommun särskilt lyfta under föreslagna ändringar i
förhållande till ”3 kap. TSFA 2017:99 Förfaranden och tidsgränser för
beskrivning av järnvägsnätet” att föreslagen omformulering gällande andra
satsen i 2 § är viktig. Föreslaget att ändra från ”Kriterierna ska vara utformade
på ett sådant sätt att snabba godstransporter särskilt beaktas” till att istället lyda
”prioriteringskriterierna i tillräcklig grad beaktar betydelsen av
godstransporttjänster och särskilt internationella sådana” ger en signal om att
betydelsen av persontransporterna inte får stå tillbaka för godstransporterna.
Även om godstrafik på järnväg är önskvärt ut bland annat miljöperspektiv är
realiteten ändå att järnvägssystemet är hårt belastat och snabba och effektiva
persontransporter är en viktig grundförutsättning för fungerande
arbetsmarknadsregioner.
I övrigt har Älmhults kommun inte några synpunkter på förslaget.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig
över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Transportstyrelsen

152

Sammanträdesprotokoll
2021-10-26
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Kommunstyrelsen

§ 205 Yttrande över remissutgåva
Länstransportplan Kronobergs län 2022 - 2033
Ärendenummer KS 2021/152

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen yttrar sig över remissversion Länstransportplan 2022–
2033 i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2021-10-21.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen punkt 1

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg har tagit fram remisshandling för Länstransportplan för
Kronobergs län 2022 – 2033. Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram om
881 miljoner kr för perioden. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra
sig över förslaget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet
med denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
• Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033, remissversion 2021-09-09

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse med yttrande över remissutgåva
Länstransportplan Kronobergs län 2022 - 2033
Ärendenummer KS 2021/152

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg har tagit fram remisshandling för Länstransportplan för
Kronobergs län 2022 – 2033. Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram om
881 miljoner kr för perioden. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra
sig över förslaget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet
med denna tjänsteskrivelse.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen punkt 1

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
• Länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033, remissversion 2021-09-09

Ärendeberedning

Region Kronoberg har tagit fram remisshandling för Länstransportplan för
Kronobergs län 2022 – 2033. Kronobergs län har tilldelats en preliminär ram om
881 miljoner kr för perioden. Älmhults kommun har beretts möjlighet att yttra
sig över förslaget och vill lämna synpunkter enligt nedan.
Älmhults kommun anser att de principer för prioriteringar som anges i planen är
bra. Ett fasthållande vid tidigare fastslagna objekt (”Låsta objekt”) är i princip en
nödvändighet för att nå bra förutsägbarhet i grundläggande förutsättningar för
annan samhällsplanering.
Större investeringar som prioriteras för sam- och medfinansiering är Kust till
Kust bana Alvesta – Växjö, Räppe station inkl planskild korsning, Norrleden
2+2 samt mötesstation Sydostlänken. Älmhults kommun anser det rätt att
prioritera dessa fyra objekt.
Gällande större investering väg är ”Låsta objekt” Rv Huseby-Marklanda, Lv 941
Stenbrohult-Lillagården, väg 834 Hovmantorp samt Rv 27 etapp 2. Älmhults
kommun vill inte ha några synpunkter på enskilda objekt i denna kategorin.
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Ny åtgärd är kopplad till inriktningsbeslutet att bygga ett nytt sjukhus i
stadsdelen Räppe i östra delen av Växjö. För att nå en god tillgänglighet för
länets invånare behövs en ny trafikplats byggas mellan Rv 23 och Stora Räppe
vägen. Älmhults kommun delar uppfattningen att god tillgänglighet till sjukhuset
är av stor vikt och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd.
Gällande vägobjekt inom ramen för mindre infrastrukturåtgärder finns i förslaget
till plan två rekommendationer till Trafikverket om att standardhöjande åtgärder
ska ske i samband med drift och underhållsåtgärder samt att särskilt prioritera
breddningsåtgärder. Älmhults kommun bedömer båda rekommendationerna som
relevanta. Vidare är ett objekt inom ramen för mindre åtgärder utpekat, detta är
Lv 120 Göteryd - Älmhult etapp 3. Älmhults kommun delar synen att det är en
viktig transportled och att prioriteringen är riktig.
Ett antal brister gällande infrastrukturen tas upp i planen. Älmhults kommun
anser att identifieringen av dessa objekt är rätt men vill ändå särskilt lyfta fram
att utpekandet av Lv 124 Ljungby-Älmhult som viktig brist att utreda är bra.
Vägen binder samman de båda tätorterna och därmed två av länets
arbetsmarknadsregioner. I dag är utbytet mellan dessa båda
arbetsmarknadsregioner relativt lågt och den bristande infrastrukturen är
sannolikt en bidragande orsak till detta.
Gällande cykelobjekt i planen vill Älmhults kommun tydliggöra att kommunen
önskar prioritera åtgärdande av bristen cykelväg längs Badvägen –
Sjöastadsbygd enligt tidigare kommentar våren 2021.
Gällande frågan om att prioriteringarna behöver vara 152 Mkr lägre än vad som
anges i den preliminära ramen vill Älmhults kommun i första hand inte peka på
enskilda objekt utan föreslår istället att de samhällsekonomiska bedömningarna
av nyttan kontra kostnaderna bör vara styrande för prioriteringarna.
Vidare vill Älmhults kommun föra fram en önskan om att se över möjligheten
att tillskapa en säker överfart för gång och cykel över väg 23 i höjd med
kommande bostadsområde Furulund.
Slutligen vill Älmhults kommun lyfta frågan om Älmhults bangård. Älmhults
kommun är fullt införstådd med att detta objekt ligger inom ramen för nationell
plan och inte Länstransportplanen men vill ändå påminna om att åtgärderna på
bangården är angelägna för hela transportsystemet längs Södra Stambanan.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen yttrar sig över remissversion Länstransportplan 20222033 i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2021-10-21.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Samhällsbyggnadschef

Kommunchef
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Region Kronoberg
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Kommunstyrelsen

§ 207 Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022
nämnder och bolag
Ärendenummer KS 2021/153

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på
aktiviteter för nämnder 2022.
2. Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag på
aktiviteter för bolag 2022.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet

Förslag på aktivitetsplaner, utifrån uppsiktsplikten, har tagits fram för nämnder
och bolag för 2022.

Förslag på aktiviteter för nämnder 2022
Nämndernas presidier och förvaltningschef bjuds in till kommunstyrelsens
sammanträde för uppföljning och rapportering om sin verksamhet enligt nedan:
Kommunstyrelsens
sammanträde

Nämnd

Januari

-

Februari
Mars

Utbildningsnämnden

April

Miljö- och byggnadsnämnden

Maj

Socialnämnden

Juni

Kultur- och fritidsnämnden

Juli

-

Augusti

Tekniska nämnden

September

Socialnämnden

Oktober (två datum)

Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

November
December

Kommunstyrelsens presidium bjuder in till dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och nämndernas presidier enligt nedan:
Månad

Presidium

februari

Socialnämnden

Maj

Utbildningsnämnden

Augusti

Socialnämnden

November

Utbildningsnämnden

Förslag på aktiviteter för bolag 2022
Kommunstyrelsens
sammanträde

Bolag

Februari

Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB

Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-12, § 142
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-04

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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