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Kommunledningsförvaltningen  
Elena Roksmann   
Elena.roksmann@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens årsanalys 
2021  
Ärendenummer KS 2022/36 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2021 innehållande periodens viktigaste 
händelser och uppföljning av resultatmål, drift- investerings- och 
exploateringsredovisning. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 

• Kommunstyrelsens årsanalys 2021 inklusive bilagor daterad 2022-02-21 
 
Ärendeberedning 
Föreligger kommunstyrelsens årsanalys 2021. 
Kommunledningsförvaltningen nettokostnad 2021 uppgår till 59,2 miljoner 
kronor vilket innebär ett överskott på 3,3 miljoner kronor mot tilldelad 
budgetram. Pandemin covid-19 har under 2021 haft en fortsatt betydande 
påverkan på kommunledningsförvaltningens samtliga sex avdelningar gällande 
såväl sjukfrånvaro, vakanser, merarbete, uppskjuten verksamhet samt 
omställning till distans och alternativ drift.  
Under 2021 har kommunledningsförvaltningen arbetat med sex olika resultatmål 
inom huvudprocessen Samhällsutveckling. För att nå resultatmålen finns 
aktiviteter liksom underliggande indikatorer. Den övergripande bilden visar att 
full måluppfyllelse har nåtts i tre av fem resultatmål. Flera aktivitetsmål har 
uppnåtts eller förväntas uppnås då de löper över en längre tid. 
 
Budget för strategiskt markförvärv uppgår till 7 500 tkr. Budget är avsatt för 
inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den 
översiktliga planeringen, de medel som inte aktiveras under året (4 083 tkr) 
följer med till 2022. 
De medel som fanns avsatta för investeringar 2021 är i stort sett förbrukade. 
Bland annat har kommunens datacenter bytts ut, vilket görs var 5:e år. Inom IT 
har ett antal investeringar slutförts kopplat till nätverksutrustning, server/lagring  
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I exploateringsredovisningen redovisas de 11 projekt så är pågående under 
perioden fram till och med år 2021. Samtliga projekt fortlöper enligt plan. 
Utfallet för 2021 jämfört med delårsbokslut 2, är cirka 9 mnkr bättre och jämfört 
med budget är det cirka 5 mnkr bättre. Detta förklaras av det positiva utfallet för 
projektet Västra Bökhult etapp 2, där intäkterna blivet högre och kostnaderna 
något lägre än förväntat. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner årsanalys 2021, daterad 2022-02-21 

                                       
Elena Roksmann Susann Pettersson 
Budgetsamordnare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  
 
Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens 
organisation gällande såväl merarbete, uppskjutna uppdrag samt omställning av verksamhet till 
distans och alternativ drift.  
Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka i sin helhet, men det som redan nu börjar stå klart är 
att omfattningen av nödvändig verksamhet som blivet uppskjuten är betydande. Samtidigt som man 
ska arbeta i kapp detta pågår den dagliga verksamheten parallellt vilket resulterar i ansträngda 
personella resurser.   
Införandet av servicecenter i Älmhults kommun innebär både ett förändrat arbetssätt och ett 
förhållningssätt där medborgaren sätts i centrum. Verksamheten startade upp hösten 2020, och 
utvecklas successivt. Under 2021 tog servicecenter till exempel över ansvaret för tjänsterna 
Konsumentvägledning samt Budget- och skuldrådgivning som kommunen tidigare köpt av annan 
kommun.  
För att bättre använda våra resurser har funktionerna servicecenter, näringsliv och destination 
kombinerats. Fokus inom näringsliv har varit att lyfta service och klimat för företagare. Nya tjänster 
som bokningsbara rådgivningstider för bygglov och funktionen Företagslots har startats. Dessutom 
genomfördes över 50 företagsbesök under perioden september-december.  
För att ytterligare förbättra servicen fortsätter arbetet med att skapa fler helautomatiserade e-tjänster. 
Nya verksamhetssystem har införts med målet att kunna automatisera och ge fler e-tjänster som 
förenklar framför allt för allmänheten men också internt till kommunens medarbetare. Under året har 
bland annat en karttjänst införts där man hittar gällande detaljplaner, lediga tomter, mark för industri 
med mera. I slutet av 2021 är vi dessutom nära målet med ”blankettfri kommun” där det finns 
digitala alternativ till de traditionella pappersblanketterna. Under året har kommunens 
säkerhetsprodukter uppgraderats för att verksamheterna ska stå bättre rustade. IT avdelningen har 
tecknat ett avtal med en strategisk IT-partner i början av 2021. Det har resulterat i en betydligt 
snabbare och mer kvalitativ leverans av både tjänster och produkter.  
En ny webbplats med fokus på service och upplevelser till invånare, näringsliv och besökare byggs i 
samverkan med samtliga förvaltningar. Målet är att lansera webbplatsen kvartal 1 2022.  
Under år 2021 har ett starkt fokus även lagts på det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. Arbetet med framtagande av en modell för social hållbarhet med fokus på social brotts-
prevention är i sitt slutskede och etablering av samverkansnätverk med näringslivet pågår. Den 
inriktning som antagits utgör grunden för att möta kommande lagstiftning år 2022. 
Arbetet med att färdigställa detaljplaner för såväl bostads- som verksamhetsändamål har 
intensifierats. Under året har arbetet med att exploatera mark till försäljning prioriterats, vilket lett till 
att färdigställd markvolym ökat. I området Västra Bökhult har såväl villatomter som kvartersmark 
släppts till försäljning. Norra Ringvägen har under året färdigställts och likaså har kopplingen mot 
väg 120 byggts färdig. Kön till villatomter har under året digitaliserats genom en e-tjänst som gör att 
presumtiva köpare på ett enkelt sätt kan anmäla sitt intresse och genomföra köpet. Tjänsten 
kvalitetssäkrar också processen och minskar administrationen.     
Under hösten har ny inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för inköp och upphandling tagits 
fram. Syftet är att få mer enkla och överskådliga dokument som bland annat tydliggör ansvaret 
gällande inköps- och upphandlingsfrågorna. Fokus inom ekonomiområdet har varit att förenkla den 
ekonomiska uppföljningen och även säkerställa redovisningen. 
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HR avdelningen har under året byggt upp en kompetensportal med digitalt stödmaterial för chefer 
och medarbetare. En mer kvalitativ medarbetarundersökning har genomförts i ett nytt digitalt verktyg 
under hösten. Undersökningen ger en djupare analys och bättre underlag för att arbeta vidare med 
inom verksamheterna. Som ett fortsatt led i arbetet med att stärka cheferna i sin roll som ledare, har 
ett ledarutvecklingsprogram upphandlats, som kommer att starta i februari 2022. Vidare har även ett 
helt digitalt introduktionsprogram tagits fram som nu är klart att användas för alla nya medarbetare. 
I Älmhults kommun fortsätter vår resa mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på den 
motivation och kompetens som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper. Med 
tillitsbaserat ledarskap i fokus ska vi utveckla vår verksamhet, ta vara på nya möjligheter och nya 
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel. 

1.2 Förväntad utveckling  

Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för industri, service och 
handel är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. Älmhults kommun arbetar för att flera 
viktiga projekt inom infrastrukturområdet ska genomföras. Flera av dessa är kopplade till framför allt 
järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa att kommunikationen till och från Älmhults kommun 
fungerar smidigt idag och i framtiden.  
Under de kommande åren kommer nya stadsdelar växa fram med skolor, bostäder och fritidsområden 
som exempelvis Furulundsområdet och Venaområdet. Karaktären i Älmhults centrala delar kommer 
också att förändras på sikt genom förtätning. Vidare behöver hela kommunen fortsätta utvecklas. Det 
som ligger närmast i tid är bostadsutveckling i Diö genom flerbostadshus och egna hem. 
En digital process för samhällsbyggnad är en viktig del för hela samhällsutvecklingen. Målsättningen 
under kommande år är att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen så att översiktsplanering, 
detaljplanering, bygglov och medborgardialog ska kunna ske med digitala verktyg på ett enhetligt 
sätt. 
Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla service och att lyfta näringslivsklimatet. Bland annat 
kommer servicecenter under året införa funktionen ”Krångelombud” som både företag och den breda 
allmänheten kommer att kunna kontakta när man upplevt krångel i sin kontakt med kommunen. Vi 
kommer också förstärka näringslivsarbetet genom att fylla den vakans som funnits där under hösten. 
Digital arbetsplats är samlingsnamnet för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar 
den nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare arbetar, samarbetar och 
kommunicerar. Under 2022 kommer en förstudie genomföras för ett nytt intranät med ett införande 
2023. 
Kommunens arbete med totalförsvar kommer intensifieras framöver.  
Arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocessen kommer att fortsätta med fokus på 
långsiktighet och förenkling. Under år 2022 kommer flera utbildningsinsatser inom ekonomiområdet 
genomföras för att öka kunskapen för chefer. Verktyg kommer också utvecklas för att chefer ska få 
bättre möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. En del är att införa och utveckla 
beslutsstödsystemet Power BI som på ett överskådligt sätt kan presentera data inom ekonomi, 
personal och verksamhet.  
Fokus inom upphandlingsområdet framöver är dialog och utbildning/information gentemot 
näringslivet som ska utvecklas för att få så tydliga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar som 
möjligt. 
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 1.3 Covid-19  
Under årets inledning låg antalet fall av konstaterad covid-19 på en konstant, relativt hög nivå fram 
till och med slutet av februari då pandemins andra våg ebbade ut. I början av april ökade återigen 
smittspridningen vilket var upptakten till pandemins tredje våg som kulminerade i mitten av april.  
Merparten av arbetet med covid-19 har under våren successivt förts över till respektive förvaltnings 
linjeverksamhet, dock kvarstår en del arbetsuppgifter som hanteras centralt.  
Det fortsatta arbetet på central nivå har framförallt bestått i övergripande regional samverkan, analys 
av faktisk och möjlig utveckling samt dess påverkan på kommunens organisation för att med en hög 
beredskap snabbt kunna agera vid behov.   
I takt med att smittspridningen under juni minskat till en relativt låg nivå har arbetet internt inriktats 
på erfarenhetsåterföring och planering för en återgång till det ”nya normala”. Arbetet med att 
tillvarata vunna erfarenheterna från hanteringen av pandemin har påbörjats i form av bl.a. revidering 
av styrdokument och arbetssätt.   
Under november ökade återigen smittspridningen av covid-19 genom den muterade varianten 
omikron och pandemins fjärde våg visade sig vara ett faktum. En pandemivåg som skulle visa sig ha 
en avsevärt högre smittspridning genom nya fall dagligen men också avsevärt färre fall med 
sjukhusbehov jämfört med pandemins tidigare vågor. Den fjärde pandemivågen visade sig medföra 
omfattande utmaningar för kommunens organisation, utifrån perspektivet personalförsörjning, med 
upp emot 30 – 40 procent personalfrånvaro under inledningen av år 2022.  
Under året har vidare ett forcerat återtagande påbörjats av de mest prioriterade, nödvändiga 
uppdragen inom krisberedskap och civilt försvar.   
Arbetet styrs av en nationellt ökad ambitionsnivå där behovet av åtgärder påskyndas av ett försämrat 
säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Sammantaget innebär detta att tillgängliga resurser är 
och under överskådlig tid kommer att vara hårt ansträngda trots genomförda hårda prioriteringar.   
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2. Resultatmål – uppföljning 
2.1 Utfall måluppfyllelse övergripande 
Samtliga resultatmål för Kommunstyrelsen är kopplade till huvudprocessen Samhällsutveckling vars 
syfte är att ”skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och 
förvaltning av infrastruktur”. De olika indikatorer och aktiviteter som är kopplade till resultatmålen 
redovisas summerat nedan. Flera av indikatorerna har utgått ur Kolada under året i samband med en 
omstrukturering av SKR:s mätningar. En del kommer att återkomma i ny skepnad för 2022 men de är 
inte möjliga att redovisa för 2021.  
 

 
 
Den övergripande bilden visar att full måluppfyllelse har nåtts i tre av fem resultatmål. Flera 
aktivitetsmål har uppnåtts. För att ge en bild av det arbete och de steg mot resultatmålen som gjorts 
under 2021 inom kommunledningsförvaltningen beskrivs nedan utfallet av de olika aktiviteterna i 
verksamhetsplanen.  
 

  

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Måluppfyllelse helår

Samhällsutvecklingsprocess                    

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

KFN, KS

Målet är uppfyllt

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

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN

Målet är inte uppfyllt

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

KS, MBN, 
TN

Målet är inte uppfyllt

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN, ÖF, GN

Målet är uppfyllt

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du 
kan börja bygga ditt hus inom 6 mån. 

MBN, TN, 
KS

Målet är uppfyllt
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Resultatmål 2:  
I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och 
mötesplatser. 

Indikatorer Utfall indikatorer 
1. Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada 
U09401)                                                                  
2. Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar (U09406)                     
3. Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK)         

1-2. Nyckeltalen NKI för kultur respektive NKI för idrott har 
utgått. 
 
 
Delvis uppfyllt. 

Aktiviteter i verksamhetsplan Utfall aktiviteter 
Aktivitet 1: En ny webb ska lanseras, Den nya 
webben ska ha medborgarperspektiv, vara 
modern och det ska vara lätt att hitta aktiviteter 
och inspiration för ett aktivt fritids- och 
kulturliv. Webben ska anpassas till det nya 
tillgänglighetsdirektivet. 
                                                                                                                                  
Aktivitet 2: I detaljplanearbetet ska behovet av 
mötesplatser alltid beaktas.   

Aktivitet 1:  Den nya webbplatsen lanseras under mars månad, 
2022. Under 2021 har ett stort arbete gjorts för att 
tillgängliggöra och fylla på alla förvaltningarnas delar kopplat 
till ett aktivt fritids- och kulturliv. Webben är anpassad till det 
nya tillgänglighetsdirektivet. Målet för aktiviteten bedöms 
vara delvis uppfyllt. 
 
Aktivitet 2: I detaljplanearbetet ingår regelmässigt analys och 
behov av mötesplatser som torg, lekplatser, grön- och 
rekreationsytor med mera. För samtliga fall där ett behov av 
mötesplats identifierats har det även tillgodosetts i respektive 
detaljplan. Under året har arbete pågått med 13 aktiva 
detaljplaner. Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt.  

 

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

Indikatorer Utfall indikatorer 
SCB befolkningsstatistik Utfall per 30 nov var 17 947 invånare vilket motsvarar en 

ökning om 0,4% jämfört med samma period föregående år. 
Utfallet för indikatorn bedöms inte vara uppfyllt. 

Aktiviteter i verksamhetsplan Utfall aktiviteter 

Aktivitet 3: För att öka attraktiviteten ska en 
lotstjänst för nyinflyttade och de som funderar 
på att flytta till Älmhult tas fram i form av en 
sida på webben, där samlas information om att 
starta företag, hitta boende, jobb och studier 
samt aktiviteter. 
 
Aktivitet 4: Tillskapa fler tomter för egna hem 
på attraktiva platser. 

Aktivitet 3:  Sidan för lotstjänsten är tillgänglig på 
kommunens webbplats och där erbjuds även kontakt med 
inflyttarservice i servicecenter. Lotstjänstsidan kommer att 
utvecklas ytterligare på kommunens nya webbplats. 
Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt. 
 
Aktivitet 4: 33 tomter har under året släppts på Västra Bökhult 
etapp 2 som är en del i ett område med hög attraktion. Under 
året har arbete skett med färdigställande för ytterligare tomter 
för egna hem bland annat i Diö med sjökontakt. I flera 
pågående detaljplaner ingår ett relativt stort antal egna hem. 
Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt.  
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Resultatmål 4:  
I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller 
utveckla ditt företag. 

Indikatorer Utfall indikatorer 
1. Företagsklimat enl. Svenskt näringslivs 
ranking (Kolada U40402)                                  
2. Företagsklimat enl ÖJ (insikt) - Totalt, NKI 
(U07451)                                                         
3. Antalet nystartade företag ska öka 
(nyföretagarcentrum) 

1. Placering 226 av 290 i ranking enligt årlig undersökning 
genomförd januari 2021. (ranking år 2020 172)   
2. Utgått 
3. Antal nystartade nyregistrerade företag i Älmhults kommun 
enligt Bolagsverket är 2021 75 st, motsvarande siffra för 2020 
är 63 st. 
Utfallet för indikatorerna bedöms vara delvis uppfyllt. 

Aktiviteter i verksamhetsplan Utfall aktiviteter 

Aktivitet 5: Älmhults kommuns servicelöfte ska 
införas och uppfyllas. 
 
Aktivitet 6: Införa funktionen företagslots som 
förenklar och samordnar företagens kontakter 
med kommunen. 

Aktivitet 5:  Servicelöftet har beslutats och kommunicerats i 
verksamheten. Mätmetoderna och uppföljning är inte fullt 
införda, det kommer att ske under 2022 då vi även kommer att 
arbeta vidare med ett bredare införande. Målet för aktiviteten 
bedöms vara delvis uppfyllt. 
 
Aktivitet 6: Funktionen Företagslots infördes under mars 2021 
och under året har ett 20-tal olika företagare använt tjänsten 
med gott resultat. 
Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt. 

 

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

Indikatorer Utfall indikatorer 
1. Nöjd medborgarindex (Kolada U00400)  
2. Andel som får svar på e-post inom en dag 
(%) (Kolada U00442) 
3. Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga 
(%) (Kolada U00413) 
4. Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd) 

1.-3. Utgått 
4. Andel e-tjänster i kommunens serviceportal har ökat från 
45% till 80% under 2021, vilket innebär att kommunen 
erbjuder 127 e-tjänster. (Resterande 20% utgörs av 
blanketter.) 
Utfallet för mätbar indikator bedöms vara uppfyllt. 

Aktiviteter i verksamhetsplan Utfall aktiviteter 

Aktivitet 7: En ny webb med fokus på service 
ska lanseras. Information och beslut från 
Älmhults kommun ska vara tillgängligt för alla 
invånare. Webben ska anpassas till det nya 
tillgänglighetsdirektivet. 
 
Aktivitet 8: Vi ska erbjuda e-tjänster för att 
förenkla vardagen för den som bor och verkar i 
Älmhults kommun. Andelen integrerade e-
tjänster mot interna verksamhetssystem skall 
öka och alla blanketter skall under 2021 ersättas 
av e-tjänster. Våra e-tjänster skall fungera som 
ett komplement till övrig kommunal  
verksamhet med Servicecenter som gemensam 
väg in. 

Aktivitet 7:  Under 2021 har ett stort arbete gjort för att 
tillgängliggöra alla förvaltningarnas verksamhetsdelar kopplar 
till service. Den nya webbplatsen kommer även följa 
tillgänglighetsdirektivets olika krav. Den nya webbplatsen 
lanseras under mars månad, 2022. 
Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt. 
 
Aktivitet 8: Under 2021 har ett stort antal blanketter 
omvandlats till e-tjänst, därav flera som är direkt kopplade till 
verksamhetssystem. E-tjänsterna nås via kommunens 
webbplats som en del av kommunens serviceerbjudande.   
Målet för aktiviteten bedöms vara uppfyllt. 
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Resultatmål 6:  
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 
månader. 

Indikatorer Utfall indikatorer 
1. Handläggningstid från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 
dagar (Kolada U00811)                                                                  
2. Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-
30 

1. Utgått 
2. Lediga villatomter per 2021-06-30 är 49 st (2020-06-30 47 
lediga villatomter) 
 
 
Utfallet för indikatorn bedöms vara uppfyllt. 

Aktiviteter i verksamhetsplan Utfall aktiviteter 

Aktivitet 9: Planeringsavdelningen utarbetar 
verktyg för att få mer användarvänliga 
planeringsunderlag, ex digitaliserad 
översiktsplan med tillhörande 
underlagsmaterial. Samhällsbyggnads-
processen ska digitaliseras i sin 
helhet/visualiseras. Tomter samt tomtkön 
digitaliseras/e-tjänst. 
 
Aktivitet 10: Ta fram detaljplaner som 
möjliggör för attraktiva boenden. 

Aktivitet 9: Under året har ett arbete skett med förberedande 
för digital översiktsplan samt att ta fram en strukturbild för 
digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen. En digital 
karttjänst för detaljplaner och fastigheter till försäljning har 
införts. Även tomtkön med tilldelning av tomterna samt övrig 
administrativ hantering har digitaliserats under året. Målet för 
aktiviteten bedöms vara uppfyllt. 
 
Aktivitet 10: Under året har arbete skett med flera detaljplaner 
bostäder i områden som bedöms ha en hög attraktivitet. Denna 
kan bestå av närhet till service och kommunikationer, närhet 
till natur-/grönområden, vattenkontakt, aktivitetsytor, 
rekreationsmöjligheter etc. Målet för aktiviteten bedöms vara 
uppfyllt.  

 
2.2 Indikator, beslutad av KS och med uppföljning enbart till KS 
Beslut KS 2020/145 § 276, 2020-12-15: Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2021, daterad 
2020-11-24 med tillägg att ett indikatormål som mäter antalet arbetstillfällen i kommunen läggs till 
med målet att öka antalet arbetstillfällen i Älmhult. 

I Älmhults kommun är per den 2021-08-31 totalt 7 895 personer sysselsatta vid 1 436 arbetsställen. 
Det är en ökning med ca 30 arbetsställen under året. (sysselsättningsgrad och arbetsställen för helåret 
2021 redovisas under första kvartalet 2022) Under 2021 har 75 nya företag startat i Älmhult. 
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3. Nämndens drift 
 
Driftredovisning   

 
 

* År 2020 ingick kommunstyrelsens nämndverksamhet (3 567 tkr) som en del i en gemensam Politisk verksamhet. 
 
3.1 Analys av budgetavvikelse  
Under 2020 – 2021 verkställde kommunledningsförvaltningen samtliga åtgärder i den plan som 
utarbetats för en budget i balans (Dnr KS 2019/68), några av åtgärderna har fått full effekt först i år.  
Kommunledningsförvaltningen nettokostnad 2021 uppgår till 59,2 mnkr vilket innebär ett överskott 
på +3,3 mnkr mot tilldelad budgetram. Pandemin covid-19 har under 2021 haft en fortsatt betydande 
påverkan på kommunledningsförvaltningens samtliga sex avdelningar gällande såväl sjukfrånvaro, 
vakanser, merarbete, uppskjuten verksamhet samt omställning till distans och alternativ drift.  
Samhällsbyggnadsavdelningen har under inledningen av året tillsammans med ekonomiavdelningen 
och tekniska förvaltningen utarbetat en modell för att mark- och exploaterings processen, vilket ger 
en bättre ordning och reda med full transparens kring exploateringsverksamheten. Då kommunen har 
en hög tillväxttakt ger det återverkningar på förväntningar och krav som exempelvis framtagande av 

Verksamhet (tkr) Utfall 2020
Budget 

2021
Prognos 

Dr2 2021 Utfall 2021

Avvikelse 
budget/ utfall 

2021

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos DR2 
2021

Intäkter 34 513 31 150 31 406 30 985 -165 -421
Personalkostnader -46 496 -53 959 -53 133 -52 069 1 890 1 064
Övriga kostnader -44 139 -39 987 -40 561 -38 437 1 550 2 124
Summa -56 123 -62 796 -62 288 -59 522 3 274 2 766
Nämnd & Styrelseverksamhet* 0 -3 925 -3 952 -3 636 289 316
Övrig politisk verksamhet -5 632 -5 952 -5 391 -4 908 1 044 483
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring -2 678 -1 309 -1 450 -3 071 -1 762 -1 621
Näringslivsfrämjande åtgärder -1 915 -1 555 -1 549 -1 314 241 235
Konsument- och energirådgivning -207 -236 -234 -243 -7 -9
Turistverksamhet -832 -764 -591 -461 303 130
Miljö, hälsa och hållbar utveckling -853 -634 -678 -428 206 250
Totalförsvaroch  samhällsskydd 14 -306 -317 -151 155 166
Allmän kulturverksamhet, övrigt -787 -888 -840 -816 72 24
Arbetsmarknadsåtgärder -1 136 -1 212 -1 188 -1 066 146 122
Väg- och järnvägsnät, parkering -4 212 -2 829 -2 828 -2 926 -97 -98
Gemensamma kostnader -37 884 -43 186 -43 270 -40 502 2 684 2 768
Summa -56 123 -62 796 -62 288 -59 522 3 274 2 766

Avdelning (tkr) Utfall 2020
Budget 

2021
Prognos 

Dr2 2021 Utfall 2021

Avvikelse 
budget/ 

bokslut 2021

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos DR2 
2021 *

Kommunstyrelse* 0 -3 925 -3 952 -3 636 289 316
Kommunledning -6 416 -14 428 -13 857 -12 333 2 095 1 524
Ekonomi- och upphandlingsavdelning -18 196 -13 608 -13 805 -13 221 387 584
HR-avdelning -12 516 -12 715 -12 693 -11 993 722 700
Kommunikationsavdelning -6 049 -6 157 -6 090 -5 291 866 799
IT- och digitaliseringsavdelning -3 752 -5 400 -5 111 -5 095 305 16
Samhällsbyggnadsavdelningen -9 194 -6 563 -6 780 -7 953 -1 390 -1 173
Summa -56 123 -62 796 -62 288 -59 522 3 274 2 766
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detaljplaner och markfrågor i kombination med flera projekt som är viktiga för kommunens fortsatta 
tillväxt vilket påverkar avdelningens ekonomi där det blir viktigt att få en samklang mellan 
produktion och resurser. Avdelningens planhandläggare är till 100% finansierade genom intäkter från 
detaljplaner. I realiteten kan planhandläggarnas tid inte debiteras fullt ut, en rimlig finansieringsgrad 
via intäkter är ca 80%, innebärande att ca 20% av handläggarnas lönekostnader. I budget 2022 finns 
medel avsatta för en rimligare finansieringsgrad. Samhällsbyggnadsavdelningen lämnar ett 
underskott om -1,3 mkr.   
Kommunledningsförvaltningens övergripande verksamhet såsom näringsliv och kansli har under året 
haft såväl vakanser som hög kort- och långtidssjukfrånvaro, vilket bidraget till överskottet. Vidare 
har åtgärdsplanen för en budget i balans först i år fått fulleffekt, exempelvis uppsägning av avtal med 
EU kontor sydost, konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Övergripande nivå lämnar 
ett överskott om ca +2 mnkr.  
IT- och digitaliseringsavdelningen samt servicecenter arbetar för att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter, ett av de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av kommunens 
verksamheter. En kommunövergripande plan har utarbetats till budget 2022, i samband med det ses 
också samtliga IT-avgifter över för en mer hållbar verksamhet. Under året har en översyn av internt 
”köp och sälj” gjorts, vilket resulterat i att man kan avveckla momentet gentemot förvaltningar inför 
2022.  Avdelningen lämnar ett överskott som kan härledas till servicecenter, + 300 tkr.  
Pandemin har påverkat HR avdelningens verksamhet på flera sätt, utbildningar har ställts in eller om, 
årets pensionsavtackning kunde inte genomföras. Under året har delar av företagshälsovårdens utbud 
inte nyttjats i den omfattning som planerats. Vidare blev antalet ferieplatser färre än beräknat. HR 
avdelningens lämnar ett positivt resultat om +722 tkr.  
Kommunikationsavdelningen har under året genomfört den sista delen av åtgärdsplanen för en 
budget i balans. Åtgärden handlade om att se över kommunens annonsering, vilket resulterade i ett 
nytt koncept för kommuninformation som ger minskade kostnader. Pandemin har påverkat åtgången 
av tryckt material och aktiviteter har ställts in eller om. Vidare har tjänsten som 
destinationsutvecklare ej återbesatts vilket bidraget till årets positiva resultat, +866 tkr. 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen redovisar för år 2021 en total positiv budgetavvikelse med 
drygt +300 tkr. Det är en nettoeffekt av underskott för upphandlingsenhetens lönebudget som vägs 
upp något av lägre lönekostnader inom ekonomiområdet på grund av tillfälliga vakanser under året 
innan nyanställningar skett i slutet på året. Det är dock framförallt lägre kostnader än budgeterat för 
utbildningar, resor och konsultkostnader som en följd av mindre utvecklingsarbete bland annat på 
grund av pandemin som bidragit till den positiva budgetavvikelsen. 
Sammantaget har flera avdelningar haft och har medarbetare och chefer med långtidsfrånvaro. Vidare 
har vakanser under årets andra hälft bidraget till överskottet. Kommunledningsförvaltningen lämnar 
ett överskott om +3,3 mnkr.  
 
3.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2 (aug) 
Prognosen för Kommunledningsförvaltningen i delårsrapport 2 gentemot budget visade på ett överskott 
om +700 tkr. Bokslutet för 2021 visar på ett överskott om +3,3 mnkr. Det ökade överskottet mellan 
prognosen för delår 2 gentemot årets resultat för 2021 beror främst på tre delar; påverkan av pandemin 
covid-19 genom inställd eller uppskjuten verksamhet, lägre kostnader för löner genom fler kort- och 
långtidssjukskrivningar samt vakanser som inte var kända i augusti inom fyra av sex avdelningar.   
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4. Nämndens investeringar 
 
Investeringsredovisning 

 
 

Budget för strategiskt markförvärv för projektets start till slut uppgår till 7 500 tkr. Medel är avsatt 
för inköp av mark som är utpekad som framtida exploateringsområden i den översiktliga planeringen, 
de medel som inte aktiveras under året följer med till 2022, vilket är 4 083 tkr.   
 
Övriga investeringsanslag är bland annat medel för ny webb och intranät. Båda är pågående projekt 
där webben kommer lanseras första kvartalet 2022 och en förstudie kommer genomföras för 
införande och uppbyggnad av nytt intranät under 2022. Övriga anslag för kopiatorer, 
digitaliseringsprojekt och busskurer är i stort sett förbrukade.  
 
Investeringsram, det är ettåriga medel, som har i stort sett förbrukats och investeringarna som 
planerats har genomförts. Bland annat har kommunens datacenter bytts ut, vilket görs var 5:e år. 
Inom IT har investeringar gjorts gällande nätverksutrustning, server/lagring och digitalisering. 
Kontorsmöbler har köpts in bland annat till ekonomi- och upphandling som förnyat och anpassat ett 
flertal kontor.  

Skattekollektivet 
(tkr)

Utfall 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
budget/ 

utfall 2021

Ack utfall 
tom            

2021-12
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 

prognos 
Investeringsanslag Netto 1 985 7 075 5 090 6 490 20 505 20 388 117
Investeringsram Netto 5 499 6 150 651
Summa 7 484 13 225 5 741 6 490 20 505 20 388 117
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Ej tillämplig på investeringsram=ettårig

18



 Årsanalys  

 2022-02-21  13(17) 

 

 

5. Nämndens exploateringar 
 
Exploateringsredovisning  
 
 

 
 

 
 
I exploateringsredovisningen redovisas de 11 projekt som är pågående under perioden fram till och 
med år 2021, se bilaga 2. Samtliga projekt fortlöper enligt plan. Utfallet för projekten totalt förväntas 
generera ett större överskott än vad som är budgeterat. Gällande taxekollektivet är skillnaden 
gentemot budget försumbar medan det för skattekollektivet förväntas bli ett resultat som är bättre än 
budgeterat. Detta förklaras delvis av att kostnader för genomförande av Västra Bökhult blivit något 
lägre än budgeterat men den största skillnaden ligger i att intäkterna för markförsäljning har ökat. 
Detta i sin tur beror av att marknadsvärdet för såväl tomtmark som kvartersmark påverkats i positiv 
riktning utifrån efterfrågan i kommunen.      

 
  

PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Skattekollektivet 
(tkr) Utfall 2021 Budget 2021

Budget-
avvikelse 

2021
Ack utfall tom            

2021-12 Total budget Slutprognos 
Exploateringsprojekt Inkomster 10 288 46 505 -36 217 36 932 297 186 356 589

Utgifter -19 762 -38 835 19 073 -90 908 -340 091 -333 223
Summa -9 473 7 670 -17 143 -53 976 -42 905 23 366

Taxekollektivet (tkr) Utfall 2021 Budget 2021

Budget-
avvikelse 

2021
Ack utfall tom            

2021-12 Total budget Slutprognos 
Exploateringsprojekt Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter -13 953 -16 536 2 583 -13 953 -20 461 -21 144
Summa -13 953 -16 536 2 583 -13 953 -20 461 -21 144

PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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6. Arbetsmiljö 
6.1 Arbetsmiljö övergripande  
 

Arbetsmiljö tabell           
 

 
 
Samtliga avdelningar har genomfört den årliga uppföljningen enligt SAM (Systematiskt 
arbetsmiljöarbete) och därmed arbetat fram handlingsplaner för året utifrån de behov på åtgärder 
som framkom i undersökningen. Den årliga uppföljningen genomfördes genom en digital enkät på 
respektive arbetsplats. Bakgrunden är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas för att motsvara 
de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och går ut på att bedöma om 
de centrala delarna finns och hur väl de fungerar enligt föreskriften. Under första delen av 
sommaren har chefer deltagit utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Ny friskvårdspartner finns som erbjuder traditionell friskvård samt flera digitala kurser vilket har 
ökat utbudet och ökar tillgängligheten. Skyddsronder är inplanerade och i år kommer det att vara 
fokus på den digitala arbetsmiljön och distansarbete. Sedan tidigare finns en riktlinje framtagen för 
att hantera frågor som rör distansarbete. Syftet är att uppmärksamma chefer och medarbetare på 
arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Det ställer nya krav att leda på distans, men inte 
minst nya krav på självledarskap för medarbetaren. Det vilar ett större ansvar på medarbetare då 
gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Riktlinjen innehåller flera tips och 
rekommendationer vid hemarbete och vad som är viktigt att tänka på kring digitala möten. En ny 
rutin för flexibla arbetssätt som ska fungera framledes postpandemi har tagits fram.

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal
Arbetssätt systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald

Handlingsplan/åtgärder

Genomföra 
skyddsronder årligen 
med fokus på den 
psykosociala 
arbetsmiljön.

Öka nyttjandegraden av 
friskvårdsbidaget 
genom införande av en 
digital friskvårdstjänst.

Årlig uppföljning av 
åtgärder.
Intern utbildning av 
SAM med tillhörande 
system för chefer.

På arbetsplatsträffar 
genomförs interaktiva 
övningar för att uppnå 
ökad delaktighet och 
dialog.

Fokus det kommande året
Fokus på psykosocial 
arbetsmiljö

Bibehålla de låga 
sjuktalen Årlig uppföljning Bibehålla god kultur
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Investeringsredovisning på projektnivå 
Investeringsanslag 

 
 
 
Investeringsram 

 

Belopp tkr

Projektnummer Projektnamn
Ny- eller 
reinvestering Startår Slutår

20001 Strategiska mark/fastigförvärvNyinvestering 2020 625 4 708 4 083 3 417 7 500 7 500 0
20018 Kopiatorer Reinvestering 2020 2024 849 850 1 2 499 3 600 3 600 0
20019 Digitaliseringsprojekt Nyinvestering 2020 2024 278 500 222 278 8 225 8 225 0
20023 Busskurer Nyinvestering 2020 2020 0 117 117 63 180 63 117
20024 Nytt Intranät Reinvestering 2021 2022 0 300 300 0 300 300 0
20025 Ny webb Reinvestering 2021 2022 232 600 368 232 700 700 0

Investeringsanslag 1 985 7 075 5 090 6 490 20 505 20 388 117

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total 

budget/ 
slutprognos Utfall 2021 Budget 2021

Avvikelse 
budget/ 

utfall  
2021

Ack utfall 
t.o.m.            

20211231

PROJEKTET UNDER 2021 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Belopp tkr

Projektnummer Projektnamn
Ny- eller 
reinvestering

2002 Inköp inventarier Reinvestering 299 300 1
20013 Digitalisering Reinvestering 1 906 2 050 144
20015 Övriga investeringar Reinvestering 306 800 494
20017 Utbyte datacenter Reinvestering 2 962 3 000 38
20223 Systemutveckling Nyinvestering 26 0 -26

5 499 6 150 651

Avvikelse 
budget/ utfall  

2021
Utfall jan-

dec 2021 Budget 2021
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 Årsanalys  

 2022-02-21  Bilaga 2 

 

 

Exploateringsredovisning på projektnivå 
 

 
 
 

Projektnr Projektnamn

Inkomster 0 9 606 -9 606 0 9 606 9 606 0
Utgifter -246 0 -246 -3 683 -18 088 -12 000 -6 088
Netto -246 9 606 -9 852 -3 683 -8 482 -2 394 -6 088
Inkomster 0 0 0 0 13 200 13 200 0
Utgifter -49 -1 357 1 308 -246 -2 530 -2 530 0
Netto -49 -1 357 1 308 -246 10 670 10 670 0
Inkomster 125 0 125 3 005 4 007 4 000 7
Utgifter -7 0 -7 -13 157 -16 200 -13 157 -3 043
Netto 118 0 118 -10 152 -12 193 -9 157 -3 036
Inkomster 4 593 0 4 593 23 220 30 960 23 220 7 740
Utgifter -235 0 -235 -36 515 -48 000 -36 600 -11 400
Netto 4 358 0 4 358 -13 295 -17 040 -13 380 -3 660
Inkomster 0 15 000 -15 000 0 35 377 40 500 -5 123
Utgifter -14 839 -19 945 5 106 -31 100 -30 920 -33 000 2 080
Netto -14 839 -4 945 -9 894 -31 100 4 457 7 500 -3 043
Inkomster 4 311 0 4 311 8 310 23 936 8 310 15 626
Utgifter 0 0 0 0 -29 700 -30 200 500
Netto 4 311 0 4 311 8 310 -5 764 -21 890 16 126
Inkomster 43 0 43 43 0 803 -803
Utgifter 0 0 0 0 0 0 0
Netto 43 0 43 43 0 803 -803
Inkomster 0 1 339 -1 339 0 1 339 3 100 -1 761
Utgifter -2 099 -540 -1 559 -2 099 -2 564 -3 700 1 136
Netto -2 099 799 -2 898 -2 099 -1 225 -600 -625
Inkomster 217 5 000 -4 783 487 22 784 36 000 -13 216
Utgifter -486 0 -486 -724 -37 376 -42 000 4 624
Netto -269 5 000 -5 269 -237 -14 592 -6 000 -8 592
Inkomster 0 9 560 -9 560 177 12 247 9 850 2 397
Utgifter -153 -2 493 2 340 -662 -11 677 -15 000 3 323
Netto -153 7 067 -7 220 -485 570 -5 150 5 720
Inkomster 1 000 0 1 000 1 690 0 3 000 -3 000
Utgifter -1 446 -7 000 5 554 -1 446 -5 000 -5 000 0
Netto -446 -7 000 6 554 244 -5 000 -2 000 -3 000
Inkomster 0 6 000 -6 000 0 138 730 200 000 -61 270
Utgifter 0 -2 500 2 500 -1 075 -133 036 -133 036 0
Netto 0 3 500 -3 500 -1 075 5 694 66 964 -61 270
Inkomster 0 0 0 0 5 000 5 000 0
Utgifter -201 -5 000 4 799 -201 -5 000 -7 000 2 000
Netto -201 -5 000 4 799 -201 0 -2 000 2 000

INKOMSTER 10 288 46 505 -36 217 36 932 297 186 356 589 -59 403
UTGIFTER -19 762 -38 835 19 073 -90 908 -340 091 -333 223 -6 868

NETTO -9 473 7 670 -17 143 -53 976 -42 905 23 366 -66 271

* Gunnar Gröpe och Hagahem 1 är pausade och därmed inte längre pågående projekt.

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total 

budget/ 
slutprognos 

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

SKATTEKOLLEKTIVET (tkr)
Utfall 2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse

Ack utfall tom            
2021-12

10345 Hagahem 1 *

10344 Gunnar Gröpe *

11501 V Bökhult etapp 1

10550 Gata söder Haganäsleden (mack)

11503 Paradiset 3 och skola

1007 Bökhult/Hökhult etapp 2

1004 Kattesjön etapp 2

15720 Kattesjön, Diö

1005 Hvita korset 7 m.fl.

1001 Vena handelsområde etapp 1

1008 Furulund

1006 Övriga (gamla) MEX-projekt

1101 Blåsippan exploateringsavtal
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Projektnummer Projektnamn
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter 0 -200 200 0 -200 0 -200
Netto 0 200 200 0 -200 0 -200
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter 0 -200 200 0 -1 860 -1 860 0
Netto 0 -200 200 0 -1 860 -1 860 0
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter 0 -200 200 0 -1 025 -1 025 0
Netto 0 -200 200 0 -1 025 -1 025 0
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter -2 698 -990 -1 708 -2 698 -990 -2 698 1 708
Netto -2 698 -990 -1 708 -2 698 -990 -2 698 1 708
Inkomster 0 0 0 0 0
Utgifter -10 -2 325 2 315 -10 -3 765 -3 765 0
Netto -10 -2 325 2 315 -10 -3 765 -3 765 0
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter -296 0 -296 -296 0 -296 296
Netto -296 0 -296 -296 0 -296 296
Inkomster 0 0 0 0 0 0
Utgifter -10 950 -12 621 1 671 -10 950 -12 621 -11 500 -1 121
Netto -10 950 -12 621 1 671 -10 950 -12 621 -11 500 -1 121

INKOMSTER 0 0 0 0 0 0 0
UTGIFTER -13 953 -16 536 2 583 -13 953 -20 461 -21 144 683

NETTO -13 953 -16 536 2 583 -13 953 -20 461 -21 144 683

1006 Övriga (gamla) MEX-projekt

1007 Bökhult/Hökhult etapp 2

1004 Kattesjön etapp 2

1005 Hvita korset 7 m.fl.

10344 Gunnar Gröpe m.fl.

10345 Hagahem 1

Avvikelse 
total 

budget/ 
slutprognos 

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Budget-
avvikelse

Ack utfall 
tom            

2021-12
Total 

budget

1010 Gladan 5

TAXEKOLLEKTIVET (tkr)
Utfall 2021

Budget 
2021

Slut-
prognos 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2022/36 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige godkänner framlagd årsanalys 2021, daterad 2022-02-
22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt 
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader 
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både 
2020 och 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Årsanalys 2021 för kommunfullmäktige daterad 2022-02-22 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   
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Kommunledningsförvaltningen  
Jeanette Karlsson   
jeanette.karlsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om årsanalys år 2021 - 
Kommunfullmäktige  
Ärendenummer KS 2022/36 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2021 för kommunfullmäktige.  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt 
förklaras av högre personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader 
än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor till anställda delats ut för både 
2020 och 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige, daterad 2022-02-22 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 
framlagd årsanalys. 

 
 
Jeanette Karlsson Susann Pettersson 
Controller Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
 

 

 
 
  
 
  

Kommunfullmäktige 
 

Årsanalys 2021 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  
Kommunfullmäktiges sammanträden har både hållits digitalt och via fysiska möten under året. 

 
1.2 Förväntad utveckling  
Om smittspridningen tillåter är förhoppningen att anordna fler fysiska sammanträden under 2022. 
 

 1.3 Covid-19  
Någon särskild effekt av pandemin kopplat till kostnader har ej identifierats för Kommunfullmäktige. 
 
 
2. Nämndens drift 
Driftredovisning  

 
 
2.1 Analys av budgetavvikelse  
Avvikelsen mellan budget och bokslut uppgår till 96 tkr vilket framför allt förklaras av högre 
personalkostnader liksom marginellt högre övriga kostnader än budget. Under året har bland annat 25-årsgåvor 
till anställda delats ut för både 2020 och 2021. 
 
2.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2  
Budgetavvikelsen mellan utfall och prognos i delåret uppgår sammanlagt till 96 tkr. Personalkostnaderna har 
blivit högre än prognosticerat och övriga kostnader något lägre. 

Verksamhet (tkr) Utfall  2020
Budget 

2021
Prognos 

Dr2 2021 Utfall  2021

Avvikelse 
budget/ utfall  

2021

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos DR2 
2021

Intäkter 0 0 0 0 0 0
Personalkostnader -519 -512 -420 -592 -80 -172
Övriga kostnader -1 078 -1 413 -1 505 -1 428 -15 77
Summa -1 597 -1 925 -1 925 -2 021 -96 -96
Nämnd och styrelseverksamhet -792 -870 -960 -1 091 -221 -131
Stöd ti l l  politiska partier -805 -930 -875 -930 0 -55
Gemensamma kostnader 0 -125 -90 0 125 90
Summa -1 597 -1 925 -1 925 -2 021 -96 -96

28



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Avveckling av samstiftelsen för grundskolan 
Ärendenummer KS 2022/2 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Älmhults kommun ska ansöka hos 

Länsstyrelsen om att avveckla Samstiftelsen för grundskolan. 
 

2. Stiftelsens kapital ska användas till trygghetsskapande åtgärder och 
åtgärder för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god 
kamratanda i Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån 
uppfylla ändamålet för stiftelsen. 

 
3. Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet 

överföras till nästkommande år. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samstiftelsen för grundskolan är en sammanslagning av ett flertal äldre stiftelser 
under år 2003 enligt beslut från Kammarkollegiet. Kommunstyrelsen beslutade i 
oktober 2003 om stiftelseförordnande och stadgar för stiftelsen. Stiftelsen har till 
ändamål att ”lämna premier och stipendier till elever vid grundskolorna i 
Älmhults kommun, som visat god kamratanda, goda studieresultat, föredömligt 
uppträdande eller berömvärd flit.”  Stiftelsens angelägenheter och förvaltning 
ska enligt stadgarna handhas av kommunstyrelsen i Älmhults kommun. 
Kommunstyrelsen ska besluta om utdelning av premier och stipendier till elever.  
Stiftelsen är inte registrerad hos Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet). Ingen 
utdelning har gjorts sedan den gemensamma stiftelsen bildades. Stiftelsens 
förmögenhet består av obligationsfond, som per 2021-12-31 har ett 
marknadsvärde på 234 tkr.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Samstiftelsen för grundskolan 
avvecklas. 
Stiftelsens kapital föreslås användas till trygghetsskapande åtgärder och åtgärder 
för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god kamratanda i 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån uppfylla ändamålet för 
stiftelsen. 
Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet överföras till 
nästkommande år. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

• Kommunstyrelsens beslut 2003-10-07 § 177, dnr 151/2002 

• Kammarkollegiet beslut 2003-08-22, dnr 431-17008-02 

• Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23 § 28, dnr 2014/203 

• Länsstyrelsen Skåne, beslut 2015-04-15, dnr 206-9234-2015 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
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Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Avveckla Samstiftelsen för Grundskolan i Älmhults 
kommun   
Ärendenummer KS 2022/2 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samstiftelsen för Grundskolan är en sammanslagning av ett flertal äldre stiftelser 
under år 2003 enligt beslut från Kammarkollegiet och beslut i kommunstyrelsen. 
Ingen utdelning har gjorts sedan den gemensamma stiftelsen bildades. Ett flertal 
stiftelser avvecklades 2015 efter godkännande från Länsstyrelsen, men 
Samstiftelsen för Grundskolan ingick inte i den ansökan. Stiftelsen uppfyller i 
stort sett de villkor som enligt stiftelselagen måste vara uppfyllda för att kunna 
avvecklas. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Älmhults kommuns ansöker om avveckling av Samstiftelsen för Grundskolan 
hos Länsstyrelsen.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

• Kommunstyrelsens beslut 2003-10-07 § 177, dnr 151/2002 

• Kammarkollegiet beslut 2003-08-22, dnr 431-17008-02 

• Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23 § 28, dnr 2014/203 

• Länsstyrelsen Skåne, beslut 2015-04-15, dnr 206-9234-2015 
 

Ärendeberedning 
Samstiftelsen för grundskolan är en sammanslagning av ett flertal äldre stiftelser 
under år 2003 enligt beslut från Kammarkollegiet. Kommunstyrelsen beslutade i 
oktober 2003 om stiftelseförordnande och stadgar för stiftelsen. Stiftelsen har till 
ändamål att ”lämna premier och stipendier till elever vid grundskolorna i 
Älmhults kommun, som visat god kamratanda, goda studieresultat, föredömligt 
uppträdande eller berömvärd flit.”  Stiftelsens angelägenheter och förvaltning 
ska enligt stadgarna handhas av kommunstyrelsen i Älmhults kommun. 
Kommunstyrelsen ska besluta om utdelning av premier och stipendier till elever.  
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Stiftelsen är inte registrerad hos Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet). Ingen 
utdelning har gjorts sedan den gemensamma stiftelsen bildades. Stiftelsens 
förmögenhet består av obligationsfond, som per 2021-12-31 har ett 
marknadsvärde på 234 tkr.  
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att ansöka till Länsstyrelsen om 
att avsluta ett antal stiftelser som också godkändes, men Samstiftelsen för 
grundskolan ingick inte i den ansökan.  
För att kunna avveckla en stiftelse måste ett antal villkor var uppfyllda enligt 
stiftelselagen (1994:1220) 6 kap 5 §: 
1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, 
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången 

av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som 
motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet1 enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, samt 

4. stiftelsen saknar skulder. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Samstiftelsen för grundskolan 
avvecklas. 
Orsaken till behov av avveckling av Samstiftelsen för grundskolan är att 
stiftelsen inte har gjort någon utdelning sedan den bildades. Avkastningen på 
tillgångarna täcker inte de administrativa kostnaderna och tillgångarna i övrigt är 
inte tillräckliga för att främja stiftelsens ändamål.  
Stiftelsens kapital föreslås användas till trygghetsskapande åtgärder och åtgärder 
för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god kamratanda i 
Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån uppfylla ändamålet för 
stiftelsen. 
Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet överföras till 
nästkommande år. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Älmhults kommun ska ansöka hos 
Länsstyrelsen om att avveckla Samstiftelsen för grundskolan. 
 

2. Stiftelsens kapital ska användas till trygghetsskapande åtgärder och 
åtgärder för att skapa studiero för att uppnå goda studieresultat och god 
kamratanda i Älmhults kommuns grundskolor för att i närmaste mån 
uppfylla ändamålet för stiftelsen. 

 
3. Om stiftelsens kapital inte förbrukas under år 2022 skall kapitalet 

överföras till nästkommande år. 

 
1 Prisbasbeloppet för år 2021 uppgår till 47 600 kr. 

32



 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-16  3(4) 

 

 

  

33



 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-16  4(4) 

 

 

 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunchef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Revidering av reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-12-
20, § 189. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att 
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.  
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen, 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till 
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till, 
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se 
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden - ändringar”.  
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och 
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 

• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189 

• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden 

• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby 
KF 2021-12-20, § 189  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
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Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av gemensamma 
överförmyndarnämndens reglemente  
Ärendenummer KS 2022/28 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2021-12-20, § 189, att 
fastställa reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden.  
Kommunstyrelsen i Ljungby har gjort en översyn av nämndernas reglementen, 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste förslag till 
reglementen. Paragrafer har förtydligats och ett flertal paragrafer har lagts till, 
bland annat om närvarorätt, presidium, yrkanden och deltagande i beslut. Se 
understrykningar i bilaga ”Förslag till reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden - ändringar”.  
Då nämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Ljungby, Markaryd och 
Älmhult ska respektive fullmäktige fastställa reglementet.  
 
Kommunledningsförvaltningen förslår att kommunfullmäktige fastställer 
reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden enligt förslag från 
Ljungby kommun. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 

• Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189 

• Bilaga Förslag till reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden 

• Reglemente för gemensamma överförmyndarnämnden fastställt av Ljungby 
KF 2021-12-20, § 189  

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för gemensamma 
överförmyndarnämnden, beslutat av Ljungby kommunfullmäktige 2021-12-
20, § 189. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-04  2(2) 

 

 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-20 

1(3) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 189 Dnr KS2021-0230 003 

Revidering av reglementen för nämnderna  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementen för barn- och 
utbildningsnämnden, gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens reglemente med 
tillägg: 
3 § Kommunstyrelsen ska 
 x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av 
nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
senaste förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby 
kommuns reglementen har tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till 
ny version. 

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag 
är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex 
Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut. Text som föreslås läggas 
till i reglementena är understruken. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 7 december 2021 och beslutade att 
kommunstyrelsens förslag till Reglemente för socialnämnden förtydliga 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag utifrån diskussion under sammanträdet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår den 7 december 2021 att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och 
valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-20 

2(3) 

 

 

Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-12-07 § 223 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11 

Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden 

Yttranden från kommunens nämnder 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för 
kommunstyrelsen lägga till nedanstående 

3 § Kommunstyrelsen ska 
 x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.  
 
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Krisledningsnämnden 

Miljö- och byggnämden 

Valnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Markaryds kommun 
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Älmhults kommun 
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Antaget av Markaryd kommunfullmäktige 2018-10-29 § 134 

Antaget av Älmhult kommunfullmäktige 2018-11-26 § 237  
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REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
 

NÄMNDENS VERKSAMHET 
 
§ 1 Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande 

kommunernas uppgifter som enligt författning ankommer på överförmyndare. 
 

FÖR STYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
2 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad 

som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

ORGANISATION INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
3 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
4 § Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt 

den budget som fastställts av kommunfullmäktige. 

PERSONALANSVAR 
5 §  Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och anställer den personal vid förvaltningen 

som krävs för att bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i 
detta reglemente. 

 Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde (se Reglemente för kommunstyrelsen för detaljer). 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
6 §  Gemensamma överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig 
för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 Gemensamma överförmyndarnämnden ska utse dataskyddsombud. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 
7 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
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Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag 
som fullmäktige har lämnat till den i reglemente. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

INFORMATION OCH SAMRÅD 
8 §  Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och rådgivande organ när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för kommunikation till allmänheten om 
sina verksamheter. Kommunikationsinsatserna verkställs av 
kommunledningsförvaltningen. 

UTVECKLING 
9 § Gemensamma överförmyndarnämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och 

ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nämnden ansvarar för att inom sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

ARBETSFORMER 
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
10 §  Gemensamma överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
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KALLELSE 
11 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

ORDNING 
12 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
13 § Gemensamma överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. När nämnden behandlar ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer sekretess ska lokalen vara så beskaffad att obehöriga inte kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till ordföranden i god tid innan 
sammanträdet startar. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning.  

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter ej delta på distans 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 

NÄRVARORÄTT 
14 §  Gemensamma överförmyndarnämnden får bestämma om annan än ledamot eller ersättare 

ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

SAMMANSÄTTNING 
15 §  Gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. 

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och två 
ersättare. Av kommunallagen följer att Ljungby kommun utser ordförande och vice 
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ordförande. De samverkande kommunerna är dock överens om att ordförande ska 
utses bland värdkommunens ordinarie ledamöter och att vice ordförande ska utses 
bland de ordinarie ledamöterna från de andra kommunerna. 

 
Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under mandatperioden 
ska den kommun som utsett ledamoten eller ersättaren snarast utse en ny. 

ORDFÖRANDEN 
16 §  Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 Nämndens ordförande har också till uppgift att 

1. följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, 
2. följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och visionsarbete 

samt att, 
3. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden har bestämt annat. 

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med samordnaren för 
överförmyndarenheten för ömsesidig information och ser till att nämndens och 
arbetsutskottets ärenden behandlas så snart som möjligt. 

PRESIDIUM 
17 §  Gemensamma överförmyndarnämnden presidium ska bestå av ordförande och förste vice 

ordförande. 

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
18 §  Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 

FÖRHINDER 
19 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan 
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anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra. 

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
20 §  Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra från 
och med nästa ärende, även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Ledamotens 
ersättare avslutar då sin tjänstgöring. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt efter förslag från respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

 Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med ”luckor”. 
Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det skulle innebära 
att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

EJ TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 
21 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna (yttra sig) men inte att 

yrka eller delta i beslutsfattandet. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
22 §  Ledamot eller tjänstgörande ersättare som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som 

tjänstgör enbart under detta ärende. En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv får inte fortsätta sin 
tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. Ledamot som en gång avbrutit 
tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen 
endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

YRKANDEN 
23 §  När ordföranden för nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 
enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
lämna det skriftligt.  
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DELTAGANDE I BESLUT 
24 §  En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

RESERVATION 
25 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 
26 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. 
27 §  Gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

DELGIVNINGSMOTTAGARE 
28 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, kanslichefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
29 §  Skrivelser, avtal och andra handlingar från gemensamma överförmyndarnämnden ska på 

nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kanslichefen. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot 
som nämnden utser. 

Gemensamma överförmyndarnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman 
att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

__________________ 
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Antaget av Markaryd kommunfullmäktige 2018-10-29 § 134 
Antaget av Älmhult kommunfullmäktige 2018-11-26 § 237 
 
Reviderat efter beslut av Ljungby kommunfullmäktige 2020-03-30 § 49, 
Markaryds kommunfullmäktige 2020-04-27 § 45 och Älmhults 
kommunfullmäktige 2020-04-27 § 60 
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Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, 
Markaryds och Älmhults kommun 

 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att från och 
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad Gemensam 
överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, 
fortsättningsvis kallad nämnden. 
 
Ljungby kommun är värdkommunen och den gemensamma nämnden ingår i Ljungby 
kommuns organisation.  
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och en mellan kommunerna 
ingången samverkansöverenskommelse för den gemensamma nämnden.  
 
Nämndens verksamhet 

 
§ 1 Den gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande 

kommunernas uppgifter som enligt författning ankommer på 
överförmyndare.  

 
Nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga 
initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. 
Nämnden ansvarar för att det finns en ändamålsenlig organisation inom 
verksamheten enligt tilldelade resurser. 
Nämnden anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att bereda, 
handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. 
Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över. 
Nämnden ansvarar för att all verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument. 

 
 

Ekonomisk förvaltning 
 

§ 2 Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget 
som fastställts av fullmäktige. 

 

Nämndens sammansättning och arbetsformer 
 

Sammansättning 
 

§ 3 Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Ljungby, Markaryds och 
Älmhults kommuner utser vardera två ledamöter och två ersättare. Av 
kommunallagen följer att Ljungby kommun utser ordförande och vice 
ordförande. De samverkande kommunerna är dock överens om att ordförande 
ska utses bland värdkommunens ordinarie ledamöter och att vice ordförande ska 
utses bland de ordinarie ledamöterna från de andra kommunerna. 
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Om ledamot eller ersättare i nämnden avsäger sig uppdraget under 
mandatperioden ska den kommun som utsett ledamoten eller ersättaren snarast 
utse en ny. 

 
Nämnden får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst 
hälften av de närvarande ledamöterna. 

 
Ordföranden 

 
§ 4 Nämndens ordförande har till uppgift att 

• följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, 
• följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, riktlinjer och 

visionsarbete samt att, 
• representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte nämnden har bestämt annat. 
 

Ordföranden håller regelbundna sammanträden med överförmyndarhandläggare för 
ömsesidig information och ser till att nämndens ärenden behandlas så snart som 
möjligt. 

 
Ersättare 

 
Tjänstgöring 

 
§ 5 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en av ersättarna från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Bland dessa två ersättare ska inkallelse ske i den 
ordning som fullmäktige i den kommunen fastställer om inte valet har skett 
proportionellt. 

 
Ledamot som kommer till ett pågående sammanträde för att påbörja sin tjänstgöring 
får börja sin tjänstgöring när nästa ärende påbörjas. Ledamotens ersättare avslutar 
då sin tjänstgöring. 
 
Ledamot som lämnar sammanträdet på grund av annat skäl än jäv, får inte fortsätta 
sin tjänstgöring om en ersättare har börjat tjänstgöra. 

 
Ledamot som är jävig i ett ärende får kalla in en ersättare som tjänstgör enbart under 
detta ärende. Därefter får ledamoten fortsätta sin tjänstgöring som vanligt. 

 
Finns ersättare närvarande får ordförande inte låta nämnden sammanträda med 
”luckor”. Ordförande måste se till att nämnden om möjligt är fulltalig även om det 
skulle innebära att en ersättare måste kallas in från ett annat parti. 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

 
§ 6 Ersättare som är närvarande under sammanträdet utan att vara kallade för 

tjänstgöring har rätt att yttra sig men inte att yrka eller delta i beslutsfattandet. 
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Ersättare för ordföranden 
 

§ 7 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i 
nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Vid lika lång tjänstgöringstid är det 
den äldsta ledamoten som fullgör ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan nämnden utse en 
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
eller vice ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Sammanträdena 

Tidpunkt 
 

§ 8 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Utöver det ska 
sammanträden hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en 
tredjedel av ledamöterna begär det. Nämnden ska minst ha fyra sammanträden 
per år.  

 
Offentliga sammanträden 

 
§ 9 Nämndens sammanträden är delvis öppna för allmänheten (offentliga). Nämndens 

sammanträden är inte offentliga i de ärenden som omfattar myndighetsutövning. 
 

Nämndens dagordning delas in i ärenden som behandlas under den del av 
sammanträdet som är offentligt och ärenden som behandlas utan allmänhetens 
närvaro. Ordföranden beslutar om indelning av dagordningen. 

 
Deltagande på distans 
 
§ 10  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamöter som deltar på distans måste ha möjlighet att ta del av handlingar 
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker via omröstning. Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess 
får ledamöter ej delta på distans. 

 
 Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta snarast möjligt till 

kommunstyrelsens kansli i Ljungby kommun. 
 
 Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
 Nämnden får utöver ovan nämnda bestämmelser närmare reglera vad som ska gälla 

för deltagande på distans, inom ramen för kommunallagens bestämmelser. 
Eventuella regleringar som nämnden bestämmer förs inte in i nämndens reglemente. 

 
Beredning av ärenden 

 
§ 11   Nämnden saknar utskott.  
 

 Ärenden som ska avgöras av nämnden i sin helhet bereds på så sätt som ordföranden 
bestämmer. Kommunstyrelserna i berörda kommuner ska ges tillfälle att yttra sig i 
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ett ärende som är av principiell betydelse eller av större vikt om det begärs av en 
ledamot eller ersättare.  

 
Samråd och rapporteringsskyldighet 
 
§ 12  Värdkommunen ska efter samråd med övriga samverkande kommuner upprätta 

budget för nämnden.  
 

 Innan nämnden fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska 
kommunstyrelserna i berörda kommuner ges tillfälle att yttra sig. 

 
 Nämnden ska till de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten 

utvecklats under det senaste förflutna kvartalet och hur ställningen är under 
budgetåret.  

 
 

Kallelse 
 

§ 13 Ordföranden beslutar vilka ärenden som ska behandlas av nämnden och ansvarar 
för att en dagordning upprättas. 

 
Ordföranden ansvarar för att en skriftlig kallelse skickas på ett lämpligt sätt till 
samtliga ledamöter och att ersättare underrättas om sammanträdet, senast fyra dagar 
före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
Kallelsen ska innehålla information om var och när sammanträdet äger rum. Till 
kallelsen bifogas dagordning och beslutsunderlag. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska skickas med i kallelsen. 

 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Vid lika lång 
tjänstgöringstid är det den äldsta ledamoten som kallar till sammanträde. 

 
Justering av protokoll 

 
§ 14 Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns 
anslagstavla.  

 
Reservation 

 
§ 15 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

 
Delgivning 

 
§ 16 Delgivning till nämnden sker genom ordföranden, överförmyndarhandläggaren 

eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 
 

§ 17 Avtal som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden. Om 
ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden göra det 
istället. Avtal ska också skrivas under av anställd som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar i 
delegeringsordningen. 

 
___________ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Taxa för slamtömning 2022 
Ärendenummer KS 2022/38 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till 
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults 
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6, 
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att 
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults 
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01. 
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till 
nya taxor har tagits fram utifrån detta.   
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för 
Älmhults kommun 2022 

 

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

56



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om taxa för slamtömning 2022
  
Ärendenummer KS 2022/38 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har 2022-02-11, § 6, 
beslutat att föreslå Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner att 
anta reviderad slamtaxa enligt bilagt förslag ”Renhållningstaxa för Älmhults 
kommun 2022” punkt 5. Reviderad taxa föreslås gälla från och med 2022-04-01. 
Under hösten har upphandling av slamtömningen genomförts och förslaget till 
nya taxor har tagits fram utifrån detta.  
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna enligt 
följande:  
 Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo 
Taxa obligatorisk tömning 2021 940 1 063 940 940 
Taxa obligatorisk tömning 
2022* 

1 100 1 100 1 100 1 100 

     

Taxa budad tömning 2021 2 100 1 875 1 550 1 875 
Taxa budad tömning 2022 2 170 2 170 2 170 2 170 
* Inklusive täta tankar samt upp till 12 tömningar per år    
Samtliga priser anges inklusive moms. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för slamtömning 2022 enligt 
SSAM:s förslag. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s beslut 2022-02-11, § 6 

• Södra Smålands avfall och miljö AB:s Förslag till Renhållningstaxa för 
Älmhults kommun 2022 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  2(2) 

 

 

 Kommunfullmäktige antar Södra Smålands avfall och miljö AB:s förslag till 
reviderad slamtaxa, som ersätter punkt 5 i renhållningstaxan för Älmhults 
kommun. Taxan ska gälla från 2022-04-01. 

 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Södra Smålands avfall och miljö AB 
Tekniska nämnden 
 

59



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-02-11 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 6 Dnr 2022-00013  
 

Beslut gällande taxa för slamtömning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt 

förslag till reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i renhållningstaxa 2022 

för Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner.  

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults 

kommuner att anta reviderad slamtaxa som ersätter punkt 5 i 

renhållningstaxa 2022 enligt bilagda förslag. Reviderad slamtaxa föreslås 

gälla from 2022-04-01 i Markaryds- och Älmhults kommun. Reviderad 

slamtaxa föreslås gälla 2022-05-01 i Lessebo- och Tingsryds kommun. 
      
 
Bakgrund 
 Under hösten 2021 har upphandling av slamtömningen för Lessebo, 

Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner genomförts. Utifrån priserna i 

upphandlingen har förslag till reviderad slamtaxa tagits fram. 

Taxerevideringen bygger på samma grunddokument, där tex extratömningar 

hanteras på samma sätt för samtliga kommuner. I förslaget finns också 

avgifter för tömning av fettavskiljare. 

 

Förslaget 

För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 

enligt följande: 

 
Samtliga priser anges inklusive moms. 
     
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad slamtaxa för Lessebo kommun 

Förslag till reviderad slamtaxa för Tingsryds kommun 

Förslag till reviderad slamtaxa för Markaryds kommun 

Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo

Taxa obligatorisk tömning 2021 940          1 063       940          940          

Taxa obligatorisk tömning 2022* 1 100       1 100       1 100       1 100       

Taxa budad tömning 2021 2 100       1 875       1 550       1 875       

Taxa budad tömning 2022 2 170       2 170       2 170       2 170       

* Inklusive täta tankar samt upp till 12 tömningar per år
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-02-11 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

Förslag till reviderad slamtaxa för Älmhults kommun      
 
Yrkanden 
      
 
Beslutsordning 
      
 
Omröstningsresultat 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2022 

 

Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-04-01 

 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras avgiften i 

motsvarande grad. 

 

 

5. SLAMAVSKILJARE 

 

För ÅRLIG obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per brunn 

enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3   1 100 kr  

Volym 3-4 m3  1 840 kr   

Volym 4-6 m3  2 270 kr 

Volym upp till 12 m3  3 420 kr 

 

Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den obligatoriska 

tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av ytterligare 

körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden ska förboka 

vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  

 

För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  

 

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår en 

avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift motsvarande 

budning. 

 

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband med 

ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart minireningsverk 

uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i samband med ordinarie 

körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad 

tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 

 

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per tömning. 

 

Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift per 

brunn enligt följande: 

 

Volym upp till 3 m3  2 170 kr 

Volym 3-4 m3  2 730 kr 

Volym 4-6 m3  3 160 kr 

Volym upp till 12 m3  4 300 kr 

 

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 

arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar tillkommer 

tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 

1350kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För 

tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas 
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3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning 

mot ett tillägg på 2000 kr per tillfälle. 

 

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt följande:  

Över 30 m slang   100 kr 

Över 40 m slang  200 kr  

 

Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr per 

brunn 

 

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses rymmas 

inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår timpris 1000 kr per 

timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 

 

Fosforfiltermaterial 

För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 

 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 

 

Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 

Tömning av fettavskiljare 

Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per avskiljare 

enligt följande: 

 

Volym upp till 1 m3  1540 kr 

Volym upp till 2 m3  2240 kr 

Volym upp till 3 m3  2940 kr 

Volym upp till 4 m3  3640 kr 

 

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per månad, där 

kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För budningstömning utöver 

förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För budningstömning samma arbetsdag tillkommer 

tillägg om 1200 kr per tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 

 

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands avfall och 

miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Startbeslut exploatering Dihult 
Ärendenummer KS 2022/41 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner startbeslut för Dihult. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsbudget för 2022 med plan för 2023–2033 för 
kommunen. 
I mark- och exploatering återfinns ett anslag för genomförande av redan 
påbörjade områden i enlighet med gällande detaljplaner. Dessa är samlade under 
”Övriga, gamla, MEX-projekt”   
Ett av dessa projekt är genomförande av Dihult i Diö. Detaljplanen för området 
(bilaga 1) antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. 
Detaljplanen är emellertid ännu inte helt genomförd (befintliga villatomter nås 
idag via naturmark) Återstående arbete består i byggande av lokalgata samt 
terrassering av mark för ytterligare tre villatomter enligt projekthandling (bilaga 
2). Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden 
där fler villatomter skulle kunna tillskapas.   
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandling av 
entreprenader. 
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast november 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan för Dihult 

• Bilaga 2 Projekthandling för Dihult (del 1 och 2) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-02-23  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse startbeslut för genomförande av 
exploatering Dihult  
Ärendenummer KS 2022/41 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsbudget för 2022 med plan för 2023–2033 för 
kommunen. 
I mark- och exploatering återfinns ett anslag för genomförande av redan 
påbörjade områden i enlighet med gällande detaljplaner. Dessa är samlade under 
”Övriga, gamla, MEX-projekt”   
Ett av dessa projekt är genomförande av Dihult i Diö. Detaljplanen för området 
(bilaga 1) antogs 1981 och åtta villatomter har sålts i samband med detta. 
Detaljplanen är emellertid ännu inte helt genomförd (befintliga villatomter nås 
idag via naturmark) Återstående arbete består i byggande av lokalgata samt 
terrassering av mark för ytterligare tre villatomter enligt projekthandling (bilaga 
2). Åtgärderna öppnar även upp för en fortsatt utveckling av området i framtiden 
där fler villatomter skulle kunna tillskapas.   
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandling av 
entreprenader. 
Efter genomförda upphandlingar ansvarar tekniska nämnden för att projektleda 
upphandlade entreprenader så att kvartersmark samt allmän platsmark 
färdigställs i enlighet med gällande detaljplan. Projektet bokförs i enlighet med 
angivna riktlinjer för exploateringsredovisningen. Tekniska nämnden tillförs 
medel för ökade driftskostnader för allmän platsmark enligt mark- och 
exploateringsplanen.   
Efter färdigställande av projektet förs allmän platsmark samt VA över till 
anläggningsregistret med tekniska nämnden som ansvarig för drift.   
Kvartersmarken överförs till KS för försäljning. Försäljningsintäkterna bokförs 
på finansverksamheten. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för 
försäljningen samt slutredovisar projektet till kommunfullmäktige. 
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast november 2022. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-23  2(2) 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan för Dihult 

• Bilaga 2 Projekthandling för Dihult (del 1 och 2) 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
-Kommunstyrelsen beslutar att godkänna startbeslut för Dihult. 
 
 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson  
Samhällsbyggnadschef  Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Startbeslut exploatering Vena, etapp 1 
Ärendenummer KS 2022/42 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner startbeslut för Vena etapp 1. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsplan för 2022 med plan för 2023-2033 för kommunen. 
I mark- och exploateringsplanen återfinns projektet ”Vena etapp 1”. Projektet 
avser genomförande av exploatering av området Vena:s första etapp enligt 
detaljplan (bilaga 1) samt mark avsedd för uppförande av padelhall enligt 
positivt förhandsbesked (bilaga 2).   
Genomförandet består i färdigställande av allmän platsmark inom området samt 
kvartersmark. 
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandlingar av 
entreprenader för arbetet. Tekniska nämnden är ombud gentemot entreprenörer.  
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast 2023. För den delen 
som berör padelhall enligt förhandsbesked skall denna vara färdigställd 
september 2022.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 2 Förhandsbesked padelhall 

• Bilaga 3 Planbeskrivning detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 4 Situationsplan 1 Padel 

• Bilaga 5 Situationsplan 2 Padel 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Bilaga 6 Situationsplan 3 Padel 
 

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

72



 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-23  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse startbeslut för genomförande av 
exploatering Vena etapp 1  
Ärendenummer KS 2022/42 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i samband med budgetbeslut för budget 2022 antagit 
mark- och exploateringsplan för 2022 med plan för 2023-2033 för kommunen. 
I mark- och exploateringsplanen återfinns projektet ”Vena etapp 1”. Projektet 
avser genomförande av exploatering av området Vena:s första etapp enligt 
detaljplan (bilaga 1) samt mark avsedd för uppförande av padelhall enligt 
positivt förhandsbesked (bilaga 2).   
Genomförandet består i färdigställande av allmän platsmark inom området samt 
kvartersmark. 
Tekniska nämnden ansvarar för genomförandet inklusive upphandlingar av 
entreprenader för arbetet. Tekniska nämnden är ombud gentemot entreprenörer.  
Efter genomförda upphandlingar ansvarar tekniska nämnden för att projektleda 
upphandlade entreprenader så att kvartersmark samt allmän platsmark 
färdigställs i enlighet med gällande detaljplan samt givet förhandsbesked. 
Projektet bokförs i enlighet med angivna riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Tekniska nämnden tillförs medel för ökade 
driftskostnader för allmän platsmark enligt mark- och exploateringsplanen.   
Efter färdigställande av projektet förs allmän platsmark samt VA över till 
anläggningsregistret med tekniska nämnden som ansvarig för drift.   
Kvartersmarken överförs till KS för försäljning. Försäljningsintäkterna bokförs 
på finansverksamheten. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för 
försäljningen samt slutredovisar projektet till kommunfullmäktige. 
Exploateringen av området skall vara färdigställd senast 2023. För den delen 
som berör padelhall enligt förhandsbesked skall vara denna vara färdigställd 
september 2022.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

• Bilaga 1 Detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 2 Förhandsbesked padelhall 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-23  2(2) 

 

 

• Bilaga 3 Planbeskrivning detaljplan Vena etapp 1 

• Bilaga 4 Situationsplan 1 Padel 

• Bilaga 5 Situationsplan 2 Padel 

• Bilaga 6 Situationsplan 3 Padel 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
-Kommunstyrelsen beslutar att godkänna startbeslut för Vena etapp 1. 
 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson  
Samhällsbyggnadschef  Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
Kommunledningsförvaltningen 
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hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2
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MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

plantering

1

Plantering Gatan ska ha en ensidig trädplantering,  4 kap 5 § 2

plantering

2

Plantering Gatan ska ha en ensidig trädallé,  4 kap 5 § 2

parkering

1

Parkering ,  4 kap 5 § 2

c-plats

1

Cirkulationsplats ,  4 kap 5 § 2
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,

4 kap 11 § 1

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,

4 kap 11 § 1

e

3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %,

4 kap 11 § 1

e

4

Lägsta byggnadshöjd i meter är 23,  4 kap 11 § 1

e

5

Lägsta byggnadshöjd i meter är 26 ,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Huvudbyggnad ska placeras i linje med prickmark och parallellt med

gatan ,  4 kap 16 § 1

p

2

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4

kap 16 § 1

Utformning

f

1

På entrévåning ska rumshöjden mellan golv och tak vara minst 2.70

meter

,  4 kap 16 § 1

f

2

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3.5 meter

,  4 kap 16 § 1

f

3

Balkong får finnas,  4 kap 16 § 1

Utförande

b

1

Minst 25% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap 13 § 3

n

2

Markytan får inte hårdgöras,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Upplysningar

Planavtal är tecknat mellan fastighetsägare och Älmhults kommun. Ingen planavgift tas ut i

samband med bygglovet.

Skala: 1:2000
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Fastighetsförteckning
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detaljplanen i de delar som planlagts
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UPPLYSNING

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglovet.
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Upplysning 
Detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), i Älmhult, 
Älmhults kommun, har vunnit laga kraft i de delar som inte planlagts för 
bostadsändamål. Beskrivning i texten beträffande användningen bostäder gäller 
inte. 
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Inledning 
 

 
Orienteringskarta 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa 
möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, 
återvinningsstation, drivmedelförsäljning, bostäder, centrum, besöksanläggningar och 
tekniska anläggningar. 
Syftet är också att skapa en tydligare och mer tilltalande entré till Älmhult västerifrån.   
Nordvästra Älmhult är den del av tätorten som kommer att exploateras mest enligt 
översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya 
stadsdelen ska vara välfungerande. Dock finns det redan idag behov av liknande funktioner i 
den västra delen av Älmhult. 
Norra Ringvägen ska trafikförsörja den nya stadsdelen (Västra Bökhult och Vena) i 
nordvästra Älmhult väster om vägen samt bostadsområdet Paradiset och skola/förskola öster 
om vägen. Norra Ringvägens anslutning till väg 120 kommer att vara en port västerifrån till 
tätorten och därför är trafiksäkerheten och tillgängligheten viktiga frågor när det gäller 
utformningen av anslutningen. Den kommer även att avlasta Ljungbyvägen mot centrum. 
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Uppdrag 
Kommunstyrelsen gav 2015-11-10 § 220 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för Västra Bökhult, som omfattar ett bostadsområde, skola och förskola.  
Kommunstyrelsen tog 2016-08-16 § 151 ett beslut om komplettering av planuppdrag. 
Uppdraget kompletterades med det aktuella området för att möjliggöra utbyggnaden av Norra 
Ringvägen samt för att skapa möjlighet för ovannämnda markanvändningar.  
Miljö- och byggnämnden tog 2017-04-10 § 41 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på 
samråd. 
2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner 
från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 2018-11-15 fastställt i 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272). 
Kommunstyrelsen tog 2019-10-15 §197 ett beslut om att förslaget ska skickas ut på 
granskning och att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

 
Planprocessen 
Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  
Kommunen kungjorde samrådsförslaget. Kungörelsen anslogs på kommunens anslagstavla 
och i ortstidningar.  
Under samrådet gavs myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs 
av planförslaget möjlighet att komma in med synpunkter. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse.  
Granskning har skett mellan 23 oktober och 17 november 2019.  Syftet med granskningen är 
att återigen ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningsförslaget har kungjorts eftersom 
förslaget har ändrats väsentligt. 

 
Handlingar  
Planhandlingar 

− Plankarta med planbestämmelser 
− Planbeskrivning med behovsbedömning 
− Samrådsredogörelse 
− Granskningsutlåtande 
− Fastigetsförteckning (publiceras inte på internet utan finns att tillgå i kommunen, 

på grund av personuppgiftslagen) 
 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Utredningar 

− Inventering och bedömning av naturvärde V.Bökhult och Hökhult. Underlag till 
detaljplaner i Älmhults kommun, kronobergs län. Tyréns, 2016-03-02. 

− Geoteknisk undersökning för V Hökhult och V Bökhult i Älmhult. Tyréns, 2016-
03-09. 

− Rapport, Teknisk PM geoteknik. Tyréns, 2016-03-09. 
− Rapport, övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökhult. Tyréns, 2015-12-21. 
− Översiktligt planeringsunderlag/geoteknik, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 

2019-05-06. 
− Sammanfattande VA-utredning för projekt: Västra Bökhult etapp 2, Paradiset  3 

samt del av Bökhult 2:1, Tyréns, 2017-08-23. 
− Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 

2019-05-09. 
− Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens 

förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud Vibrationer, 
Växjö 2019-09-13. 

− Industribullerutredning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens 
förlängning i Älmhult Älmhults kommun. Efterklang 2019-12-05. 
 

 
 

Samtliga handlingar finns tillgängliga i Älmhults kommun samt på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner unde fliken pågående detaljplaner.  
 

Planförutsättningar 
Översiktsplan 
I översiktsplanen anges markanvändningen inom planområdet som ett nytt område för 
blandad bebyggelse. Norra Ringvägen är utpekat som gata mellan stadsdelar. 
Blandad bebyggelse är bebyggelse där bostäder ingår eller kan ingå. Kontor, handel, skolor, 
vårdcentraler, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre fritidsanläggningar 
ingår också i den blandade bebyggelsen. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då 
syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder. 
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 Utsnitt från Översiktsplan Älmhults kommun  

Planområdet 
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Fördjupade översiktsplanen (samrådsförslag, ej antagen) 

 
 

Utsnitt från Fördjupade Översiktsplanen Älmhults tätort (Samrådsförslag), 2019-05-16                      
 

Planområdet 
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Kommunen håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Älmhult tätort. Då dokumentet 
inte är antaget så kan det endast tolkas som arbetsmaterial som visar kommunens nuvarande 
viljeriktning och övergripande planer. 
Planområdet planeras som ett första steg av en större helhet. Älmhults kommun avser att 
lokalisera merparten av närmaste decenniets stadsutbyggnad väster om Älmhult tätort. 
Merparten av nya västra Älmhult planeras att servas via kopplingen väg 120 / Norra 
Ringvägen.  
Planområdet avses bli direkt kopplat mot Vena bostadsområde och ett eventuellt 
bostadsområde öster om planområdet, Vena Mosse (rekreationsområde) samt det 
övergripande bil- och cykelnätet. En snabb cykelförbindelse till centrum och vidare norr och 
västerut möjliggörs. Öster om Norra Ringvägen, finns ny skola och förskola planerade. En ny 
idrottsplats i anslutning till Vena planeras också.  
Mötet mellan Norra Ringvägen och väg 120 markerar Älmhult tätorts nya yttre västra gräns 
och är därmed en viktig port för tätorten från E4:ans logistikkorridor. Kommunen bedömer att 
porten blir tätortens nya tätortsgräns och att sträckan härifrån bör belysas fram till östra porten 
vid väg 23. 
 

 
Idéskiss, Vena storområde, 2019-05-16 

Andra planer 
Planområdet är inte sedan tidigare planlagt. Detaljplanen Norregårds kyrkogård (D97) kan 
beröras av planförslaget. Ändringar inom denna detaljplan kan handla om att möjliggöra 
utbyggnad av Norra Ringvägen. Detaljplanerna D181 Del av Bökhult 2:1, Västra Bökhult i 
Älmhult och P2018-3 ”Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult” angränsar 
planområdet.       

 

Plandata 
Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen Hallandsvägen (väg 
120) och förlängningen av Norra Ringvägen. Planområdet gränsar i söder mot Hallandsvägen, 
i norr mot Vena mosse, i öster och i väster mot naturmark.  
Planområdet omfattar cirka 20 ha och består av fastigheterna Bökhult 2:1, Bökhult 3:1, 
Svanaboda 3:1, Svanaboda 4:1, Klöxhult 15:1 och Klöxhult 16:1.  Kommunen äger alla 
fastigheterna utom Klöxhult 16:1.   

Planområdet 
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Pågående markanvändning 
Planmrådet är inte exploaterat, utan sköts som produktionsskog av Älmhult kommun. 

 

Natur och topografi 
Planområdet utgörs till största del av hårt brukad gran- och tallskog med inslag av mossar. 
En inventering och bedömning av naturvärde har utförts (Tyréns, 2016-03-02). Inom 
planområdet finnns det inga naturvärdsklassade objekt.  
Vena mosse som ligger strax norr om planområdet och väster om Norra Ringvägens 
förlängning är ett område som har naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. Biotopvärdet är 
knutet till i stort sett hydrologiskt intakt våtmark med våtmarksstrukturer såsom blött laggkärr 
som omger torrare mosse. Gungflyn, död ved, plattkroniga tallar och mossens storlek bidrar 
ytterligare till biotopvärdet. De typiska arterna vattenklöver och myrlilja, samt den 
karaktäristiska arten klockljung bidrar till ett visst artvärde. 

 

           
 
 
 
 
Geotekniska och hydrologiska förhållanden  

    
Höjdkarta (Tyréns 2015) 

Naturvärdeklass 3 

Högsta cirka +170 

lägsta cirka +156 

Bild tagen inom område Vena mosse (från 
”Inventering och bedömning av naturvärde, 
Tyréns, 2016-03-02”) 

Utsnitt från ”Inventering och bedömning  
av naturvärde, Tyréns, 2016-03-02”   
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Utsnitt från MyCarta 

Terrängen är kuperad där höjdpartierna består av moränlandskap och lågpartierna består av 
torv med våtmarksväxtlighet. Genomgående lutning är i nordlig riktning med höjdpunkter i 
nordväst på ca +166 och lågpunkt i norr på ca +154.  
 

 
Blåa linjer visar modellerade avrinningsvägar vid skyfall. En del av linjerna är öppna diken. Översikt över 
avrinningsområden, där gul linje visar avrinningsområdesgräns för berört dike. Röd linje markerar ungefärlig 
detaljplanegränsen och grön skrafferad yta markerar Vena mosse. 

I områdets norra del ligger Vena mosse. Precis öster om mossen rinner ett vattendrag som 
avleds mot Möckeln (se ytavrinningen på höjdkartan). Det öppna diket som rinner söderifrån 
under Hallandsvägen i en trumma och vidare norrut öster om Vena mosse blir påverkat av 
planförslaget. Det påverkade diket har ett utlopp i mossen. Vid skyfall rinner diket vidare som 
ytlig avrinning norrut längs mossens östra kant och vidare österut under den planerade norra 
ringvägen (Dagvattenutredning, Tyréns 2017). 
Vattenförekomster finns inte klassade i VISS (vatteninformationssystem Sverige). 
Kommunen har inte heller hittat någon information om dikningsföretag. 
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Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd 
Möckeln, som är recipient för ytvattenavrinning från merparten av planområdet, är 
vattenskyddsområde då den är en dricksvattentäkt.  

 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Planområdet är utsatt av buller från flera vägar samt täktverksamheten. Bullerutredningar med 
avseende på buller från vägtrafik och från täktverksamheten har tagits fram. 
Planen möjliggör även kontorslokaler, tillfälligt vistelse som saknar krav på ljudnivå vid 
fasad. Däremot finns gällande krav på inomhusvärden för buller, vilket regleras i bygglovet. 
 

Farligt gods 
Hallandsvägen (väg 120) är rekommenderad för transporter med farligt gods.  
 

Radon  
Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet enligt SGU:s kartunderlag. 
Markstrålningen (gammastrålningen) är direkt förknippad med uranhalten i berggrunden och 
därmed också radon. Uranhalten tyder på att planområdet är ett normalriskområde vad gäller 
radon. Förenklat kan man säga att uraninnehållet i berggrunden sönderfaller till bly, radium 
och slutligen radon. Det är därför vi kan se ett samband mellan uran och radon.  
Särskilda åtgärder krävs därmed ej. 

       
        

 

Skred- och rasrisk 
Inom området föreligger ingen generell skred- eller rasrisk. 

PLANOMRÅDET 

Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten 
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Markföroreningar 
Planområdet innehåller ingen förorenad mark. Tidigare markanvändning ger ingen anledning 
att tro att marken skulle vara förorenad.  
 

Närliggande täktverksamhet  
Cirka 400 meter väster om planområdet ligger en moräntäkt på fastigheten Svanaboda 3:1, 
som har tillstånd för sin verksamhet fram till år 2034. I täkten uppstår störningar främst i form 
av krossning, som ger bullerpåverkan i närområdet. Även damning från verksamheten kan 
påverka omkringliggande bostäder.   
 
 

Kultur och rekreation 
Planområdet består av naturmark idag men används inte specifikt för friluftsliv och 
rekreation. Planområdet avgränsas med Vena mosse i norr. Det går inte några motionsstigar 
inom planområdet. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt 
Fornminnesregistret (FMIS). 
 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet är inte exploaterat, därför kommer utbyggnaden av området att innebära en 
förändring av stads- och landskapsbilden. 
 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger på cirka 2 km avstånd från centrum med offentlig och kommersiell 
service. Ett av syftena med planförslaget är att kunna erbjuda kommersiell service inom 
planomådet.  
 

Gator och trafik 
Hallandsvägen (väg 120 ) går direkt söder om planområdet. Det finns inga utbyggda vägar 
och gator inom planomrodet. 

 

Teknisk försörjning och ledningar 
Det finns inga ledningar inom planområdet. 
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Planförslag 
Föreslagen markanvändning 

 
Illustration, som ger en bild hur planområdet kan se ut.   

 
Illustration, som ger en bild hur gaturummet se ut.   
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Användning av allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. En allmän plats betyder ett område som i 
detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov. I användningen allmän plats ingår även 
anläggningar och byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk eller som är att se som 
ett naturligt inslag i den bestämda användningen. Byggnader för teknisk försörjning så som 
nätstationer kommer att kunna placeras inom allmänna platser som väg, gata, park och natur. 

- VÄG = Vägområde för trafik mellan olika områden inom tätorten. Vägen omfattar 
förlängning av Norra Ringvägen. Anslutningen med väg 120 utformas med en 
cirkulationsplats. Vägområdet innefattar en separerat gång- och cykelväg. Plantering 
kan finnas inom vägområdet. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet.  

- VÄG1 = Landsväg (LV 120). 
- GATA = en huvudgata som kommer att fortsätta vidare genom Vena område, binda 

ihop lokalgator inom en stadsdel och ha karaktär av en stadsgata. Gatuområdet 
innefattar en separerat gång- och cykelväg med en trädallé. Annan plantering kan 
finnas inom vägområdet som ett komplement till trädallén. Hållplats med väderskydd 
kan ingå i vägområdet. (se illustrationen, Gatusektion 1) 

- GATA1 = en lokalgata avsedd främst för trafik som har sitt mål vid gatan och har 
karaktär av en stadsgata. Gatuområdet innefattar en separerad gång- och cykelväg med 
trädplantering. Hållplats med väderskydd kan ingå i vägområdet. (se illustrationen, 
Gatusektion 2 och 3) 

- GATA2 = en gata för målpunktstrafik.  
- GÅNG = en gångväg genom kvarter, som förbinder Norra Ringvägen med lokalgatan.  
- NATUR = ett naturområde som planeras söder om Vena mosse för att möjliggöra ett 

grönt stråk och rekreation längs med Vena mosse. Komplementanläggningar för 
naturområdets användning, som till exempel gång- och cykelvägar, gångstigar, 
motionsslingor, utrymmen för omhändertagande av dagvatten samt mindre byggnader 
som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet får 
byggnader för teknisk försörjning uppföras. 

- NATUR1 = ett brett naturområde som planeras i mitten av planområdet och som 
möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten. Komplementanläggningar för 
naturområdets användning, som till exempel gångstigar, motionsslingor samt mindre 
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk kan finnas. Inom naturområdet 
får byggnader för teknisk försörjning uppföras. 

- PARK1 = Anlagt parkområde som kräver skötsel. Lekplats kan finnas inom 
parkområdet. Komplementanläggningar som behövs för platsens skötsel och bruk som 
förvaringsmöjligheter kopplat till parkens service- och skötselbehov, gång- och 
cykelvägar, planteringar, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera 
kan ingå i användningen park. 

- ÅTERVINNING = Återvinningsstation, som tillämpas för lokalt behov för sortering 
av återvinningsmaterial. Området ska inte färdigställas och ska vara naturmark så 
länge det inte finns behov för en återvinningsstation.  
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Illustration för gatusektion 1 
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Illustration för gatusektion 2 
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Illustration för gatusektion 3 
 
 
 
Användning av kvartersmark 
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Kvartersmark betyder mark som enligt detaljplanen inte är allmän plats eller vattenområde 
utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål. Följande 
användningar finns inom kvartersmark.  
- B = Bostäder som innefattar boende med varaktig karaktär. I användningen ingår 

vanliga bostäder, olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och 
seniorbostäder, gruppbostäder, träningsbostäder samt boenden som innefattar viss 
omsorg, om inte vårdinslaget är för stort. I användningen ingår bostadskomplement av 
olika slag. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller 
gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola som är inrymd i 
ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement. 

- O = Tillfällig vistelse som innefattar tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem, 
pensionat eller liknande men inte campingstugor. I användningen kan det även ingå 
också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell. 
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som 
till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats.  

- C = Centrum som innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, 
service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan 
vara till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, 
apotek, hantverk och annan service, vuxenutbildning, lättare former av vård och 
hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård, post, polisstation mm. 
 

- K = Kontor som omfattar anläggningar för kontor- och tjänsteverksamhet och 
liknande verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Kontor- och 
tjänsteverksamhet ska inte medföra störning av betydelse för omgivningen, till 
exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad 
utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs. 
 

- R = Besöksanläggningar som innefattar besöksintensiv verksamhet. Det kan till 
exempel vara idrotts- och sportanläggningar (idrottsplats, sporthall, simhall) och 
byggnader för kulturella ändamål (muséer, konsthall och liknande verksamheter). I 
användningen ingår även sådant som kan ses som komplement till 
besöksanläggningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, restauranger, 
servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. Användningen ska inte omfatta 
större besöksanläggningar som exempelvis nöjesparker, konserthus, teatrar och 
mässhallar. 

- Z1 = Icke störande Verksamheter som omfattar serviceverksamheter (till exempel 
fordonservice med bilförsäljning), lager, lättare verkstadsaktivitet, tillverkning med 
tillhörande försäljning, lager och verkstäder, verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster ingår och andra verksamheter av likartad karaktär. I 
användningen ingår även komplement till verksamheten så som kontor, gator, 
anläggning för teknisk försörjning. Verksamheterna ska ha en begränsad 
omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning 
avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 
Verksamheterna får inte ge upphov till olägenhet för boende. Verksamheter med större 
påverkan som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska inte lokaliseras inom området.  

98



  P 2020/6    PLANBESKRIVNING  
 

 2020-01-12  21(45) 

 
 

- H = Detaljhandel innefattar handel med varor och tjänster till framförallt 
privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och 
sällanköpshandel. Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service 
och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I 
användningen ingår, förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, 
personalrestaurang och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och 
kundvagnsgarage ingår.  
 

- G = Drivsmedelsförsäljning som innefattar försäljning av drivmedel och 
kompletterande handel och service i mindre omfattning. Det kan vara till exempel 
biltvätt eller försäljning av verktyg och dagligvaror. 
 

- G1= Vägrestaurang kan finnas inom kvartersmark. 
 

- E1 = Teknisk anläggning för spillvattenpumpstation.  
 

- E2 = Teknisk anläggning för tryckstegringsstation. 
 

- E3 = Teknisk anläggning för dricksvattenkiosk. 
 

- P = Parkering omfattar självständig markparkering. 
 

- P1= Parkering omfattar självständigt parkeringshus. 

 
Egenskapsbestämmelser 
Allmän platsmark 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas. 
Utformning  
c-plats1 = cirkulationsplats 
damm1 = dagvattendam 
parkering1 = parkeringsplats inom naturområdet 
dike1 = dike längs med VÄG (Norra Ringvägen) och GATA (huvudgata som kommer att 
fortsätta vidare genom Vena område) 
plantering1 = trädplantering 
plantering2 = trädallé 
 
kvartersmark 
Utnyttjandegrad 
e1 e2 e3= utnyttjandegraden regleras i planen som ”högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea”.  
e4 och e5 = reglerar lägsta byggnadshöjden. 
Begränsningar i markens utnyttjade 
Prickmark = innebär att byggnader inte får uppföras. Generellt är det 4 meter från gatumark. 
Korsmark = innebär att bara komplementbyggnader får uppföras. 
 
Placering 
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p1 = Huvudbyggnad ska placeras i linje med prickmark och parallellt med gatan.  
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
 
Utformning 
f1 = Innebär att entrévåning ska vara förhöjd så att rumshöjden är minst 2,70 meter. Denna 
bestämmelse möjliggör offentliga lokaler på bottenvåningar. 
f2 =Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter. 
f3 = innebär att balkong får finnas inom prickmark. 
 
Placering 
p1 = Huvudbyggnad ska tangera inre egenskapslinje för prickmark som vetter mot gata.  
p2 = Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
 
Utförande 
b1 = innebär att minst 25% av marken inom fastigheten ska vara genomsläpplig för vatten.  
 
Markens anordnande och vegetation 
n1 = Markytan får inte användas för parkering. 
n2 = Markytan får inte hårdgöras. 
 
Stängsel och utfart 
Körbar förbindelse får inte anordnas mellan väg 120 och kvartersmark samt mellan GATA 
(en huvudgata som kommer att fortsätta vidare genom Vena område) och kvartersmark.  
 
Höjd på byggnader  
Höjd på byggnader regleras med byggnadshöjd.  
 
 
 

 
Förenklat diagram av beräkning av byggnadshöjd 

 
 
 
Stads och landskapsbild  
Genomförandet av detaljplanen kommer att förändra stads- och landskapsbilden eftersom 
området inte är exploaterat. Park, natur, vattendammar, gator med trädplanteringar samt 
byggnader för bostäder, kontors- och kommersiella verksamheter service och mindre 
idrottsanläggningar kommer att kunna finas inom området. Se illustrationen.  
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Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik med en trädplantering planeras längs med GATA1 och GATA2.  Norra 
Ringvägen omfattar också en separerat gång- och cykelväg. Tillgängligheten inom gång- och 
cykelområdet ska beaktas och viloplatser måste finnas. 
 

Kollektivtrafik 
Längs med Västra Ringvägen finns det anlagda busshållplatser för att möjliggöra för en 
framtida busslinje. Hållplats med väderskydd kan ingå i gatuområdet. 
 

Biltrafik 
Kommunen är huvudman för allmänna gator inom planområdet. Området ska trafikmatas via 
Norra Ringvägen, som binder ihop Ljungbyvägen med väg 120. Anslutningen med väg 120 
utformas med en cirkulationsplats (se Norra Ringvägens anslutning till väg 120). 
För att möjliggöra framtida expansion av västra Älmhult planeras en stadsgata (GATA) 
genom planområdet. Denna gata kommer att fortsätta i östvästlig riktning genom 
exploateringsområdet och vidare västerut till ett framtida exploateringsområde, Vena.  
För att använda marken mer ändamålsenligt och för att få effektiva fastighetsindelningar med 
VA-anslutningar till fastigheterna planeras en lokal gata (GATA1) inom planområdet. En gata 
för målpunktstrafik har också planerats. 
 

Parkering 
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller 
mobilitetsåtgärder redovisas. Parkering ska i första hand ordnas inom den egna fastigheten. 
 

Norra Ringvägens ansluting till väg 120 
Exploateringen av Västra Älmhult behöver nya målpunktstrafiksgator från Norra Ringvägen 
därför kommer Norra Ringvägen vara hög belastad. Den nya stadsdelen innefattar blandad 
bebyggelse med många funktioner som bostäder, skolor, förskolor, idrottsplatser, handel, 
kontor, verksamheter, fritidsanläggningar mm.  
 

101



  P 2020/6    PLANBESKRIVNING  
 

 2020-01-12  24(45) 

 

 
Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för att utreda framtida säker och effektiv 
trafikförsörjning av nordvästra delen av Älmhult. Åtgärdsvalsstudien ger underlag för val av 
korsningstyp i anslutning med väg 120 samt föreslår andra åtgärder som hanterar trafikbrister 
i den kommande utvecklingen av Västra Älmhult.  
Väg 120 är utpekat i det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor, 
godstransporter samt dagliga personresor vilka ställer krav på framkomlighet. Samtidigt som 
tillgängligheten till ny huvudgata och trafiksäkerheten i orten är högprioriterad eftersom 
Norra Ringvägen ska trafikförsörja de nya stadsdelarna i nordvästra Älmhult och delvis det 
befintliga bostadsområdet Paradiset.  
Det övergripande målet för studien är en trafiksäker och trygg anslutning till väg 120 där 
framkomligheten på väg 120 fortsatt skall vara god och tillgängligheten i stråket inte får 
påverkas negativt. Följande detaljerade mål har identifierats: 

• Framkomlighet på väg 120 skall prioriteras 
• Tillgängligheten till den nya huvudgatan skall vara god  
• Den nya korsningspunkten skall vara trafiksäker. 
• Föreslagna åtgärder ska i övrigt minimera negativ miljöpåverkan. 

Bedömningen är att Norra Ringvägen ska anslutas till väg 120 med cirkulationsplats med 
tre ben utifrån samhällsekonomiska, fördelnings och transportpolitiska mål. 

 
Övriga åtgärder som kommer att hanteras utanför detaljplanen 
Möjligheten för en trafiksäker cykelpassage provas i senare skede. 
Justering av hastighetsgräns från cirkulationsplats till nästa skyltad hastighet prövas i särskild 
ordning. 
Cirkulationsplats möjliggör ett eventuellt fjärde ben för direkt anslutning till väg 120 från 
området söder om väg 120. Detta kommer att vara en framtidsfråga.   
 

 
Grönstruktur  
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Vena mosse kommer att vara ett viktigt rekreationsområde i Västra Älmhult med 
motionsslingor. Mossen kan bidra till att stärka områdets ekosystem. Död ved kan med fördel 
placeras kring mossen. 
Naturmark planeras i den nordöstra delen av exploateringsområdet för att skapa ett grönt stråk 
mellan vägen och Vena mosse. Naturmarken möjliggör även fördröjning av dagvatten. I den 
nordvästra delen av planområdet planeras ett parkområde med rekreationsmöjligheter. 
Naturmark i den centrala och i sydöstra delen av planområdet utnyttjas för anläggning av 
dagvattendammar med renande och fördröjande funktion samtidigt som de ger ökad 
attraktivitet till området.  
 

Service, offentlig och kommersiell 
Planen medger blandad bebyggelse med service och kommersiella byggnader som ingår i 
centrum och handel. Dessa verksamheter ska vara lätta att nå för många människor.  

 

Teknisk försörjning 
 
El 
E.on har områdeskoncession för området. För områdets elförsörjning kommer nya 
matarkablar förläggas. Nya nätstationer kommer att kunna placeras inom allmänna platser 
(som väg, gata, park och natur). 
Nätstationer ska placeras så att de inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för 
normal drift och underhåll säkerställs. Ett minsta avstånd på 5 meter ska upprätthållas mellan 
transformation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag. 
 

Avfallshantering 
Avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. 
Utrymmen för sortering av avfall, transportvägar samt vändplatser etc. ska följa ”Handbok för 
avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun”.  
Avfallshantering ska ske inom fastigheten. En återvinningsstation möjliggörs inom 
planområdet. 
 

Fjärrvärme 
Diskussion ska inledas med E.on om möjligheten till fjärrvärme inom området. 

 
Elektroniska kommunikationer 
Elektroniska kommunikationer kommer att anordnas inom området. 

 
 
Massor 
Förprojektering har gjorts inom planområdet som visar ungefärliga volymer (147000 m3) för 
torvmassor. Torv är en dominerande jordart i Älmhult och det är oftast olämpligt att hantera 
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alla torvmassor inom planområdet, därför letar kommunen efter alternativa lösningar för att 
hantera massorna utanför planområdet. För denna detaljplan föreslås att torvmassorna delvis 
används för bullervall vid täkten ca 20000 m3, delvis inom Hökhult 1:30, ca 30000 m3 för att 
göra gamla mossodlingar möjliga för bete eller skogsplantering. SSAM har visat intresse att ta 
emot massorna. Diskussion förs nu med SSAM om att flytta ca 100000 m3 torvmassor till 
Äskyas avfallsanläggning.   
 

Vatten och avlopp 
Kommunen är huvudman för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten inom området. Ny 
bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
Spillvatten och dricksvatten ska anslutas till befintligt VA i väg 120 (Hallandsvägen). VA 
ledningar dimensioneras inte bara för vattenförbrukning inom planområdet utan också för 
framtida expansion nordväst om planområdet.    
Planområdet ligger i en svacka i närheten av Vena mossen. Marken stiger mot ”Vena 
området” och mot väg 120, vilket gör att det inte är möjligt att avleda spillvattnet med 
självfall. Därför behöver en spillvattenpumpstation anläggas. Kommunen planerar att anlägga 
en tryckstegringsstation som försörjer planområdet när behov uppstår.      
All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för brukande av 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Sprinkler får inte kopplas direkt till 
kommunalt dricksvatten. 
Se även Teknisk PM-VA, Del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens förlängning, Tyréns, 2019-
05-09.  
 

Dagvattenhantering 
Planområdet ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Dämningsnivå för 
dagvattensystemet är 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten. 
 
System för dränering av husgrunder skall anläggas så att dämning mot husgrund inte kan ske 
när dagvattensystemets kapacitet överskrids. Höjdsättning av färdigt golv måste anpassas så 
att tillräckligt skydd erhålls. Höjdsättning av färdigt golv behandlas i bygglovsprocessen.  
 
En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns som utreder 
påverkan på miljökvalitetsnormerna på recipienten Möckeln och vilka åtgärder som ska 
vidtas. 

104



  P 2020/6    PLANBESKRIVNING  
 

 2020-01-12  27(45) 

 

 
Utsnitt från Teknisk PM-VA, som redovisar dagvattenledningar med gröna linjer, flödesriktning med flödespilar 
och fördjupade diken med orange linjer. 
 
För att minska risken för spridning av föroreningar till Vena mosse och Möckeln ska allt 
dagvatten från handelsområdet fördröjas och renas i dagvattenmagasin och fördjupade diken. 
Två dammar med översvämningszoner är föreslagna inom Handelsområdet. Utsläppskravet 
från dammarna är bestämt till 3,5 l/s och ha och de är dimensionerade för 100-års regn. 
Utloppet från magasinen sker via en ledning försedd med flödesregulator (kapacitet 39 l/s) 
vidare till öppet dike med utlopp i Vena mosse. Den totala beräknade permanenta vattenytan i 
dammarna är ca 5770 m2 och beräknad reducerad area i avrinningsområdet är ca 7,8 ha, vilket 
ger 740 m2 vattenyta/ha reducerad area. Detta är dubbelt så mycket som rekommenderas 
enligt Larm. 
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Principskiss över utjämningsdiken med fördröjningsvallar. 
 
Dagvattnet längs Norra Ringvägens förlängning ska förslagsvis fördröjas i fördjupade diken 
längs vägen. Dikena anläggs med trapetsformad botten och fördröjningsvallar med jämna 
mellanrum. För att vallarna inte ska utgöra ett hinder inom sidoområdet anläggs dessa med 
flack lutning på minst 1:4 mot mötande trafikanter. Fördröjningsvallarnas höjd, har vid 
beräkningar av magasineringsvolym ansatts till 0,5 m. Denna höjd kan varieras mellan 0,3 m 
och max 0,5 m. Den övre gränsen är viktig för att diket då det är vattenfyllt inte ska utgöra ett 
vattenhinder, vilket i så fall skulle kräva räcke. Dikenas innerslänt utformas gräsbeklädda med 
matjord som är viktig för dess reningsfunktion. Vallarna utförs med fördel med ett mindre 
erosionskänsligt material, exempelvis makadam. Eftersom vallarna består av ett 
genomsläppligt material bör dessa underlagras av ett tätskikt, exempelvis tätduk. För att 
vägen ska vara dränerad även då utjämningsvolymen i diket utnyttjas till fullo ska avståndet 
mellan vägterass och vallens överyta vara minst 0,3 m. 
Möjlighet till infiltration i undersökningsområdet med sandmorän är svår att bedöma utifrån 
den översiktliga geotekniska undersökningen. Grundvattennivån i de lågt liggande områdena 
har påträffats nära markytan, infiltrationen är därmed på dessa ställen begränsad (Tyréns, 
2019). Därför har de fördjupade dikena enbart beräknats ha en fördröjande förmåga och ingen 
infiltrationskapacitet. Dagvattnet kommer dock att infiltrera ned i marken och igenom det 
genomsläppliga materialet i fördröjningsvallarna och vidare mot utsläppspunkten i diket. 
Dagvattnet från Norra Ringvägen ska samlas upp i ett vägdike på vägens västra sida. Med 
jämna mellanrum anläggs trumma under vägen som avleder dagvattnet till fördjupade diken 
på vägens östra sida. De fördjupade dikena anläggs på vägens östra sida för att inte riskera 
dränering av Vena mosse. Vägdikena på den västra sidan anläggs med en låg vall mot 
mossen, där vägen tangerar mossen, så att dikesbotten hamnar ovan marknivån i mossen. 
Detta minimerar risken för dränering av mossen. 
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Dagvattnet från svackdiket mellan GC väg och norra ringvägen avleds via kupolbrunnar till 
trummor under vägen och vidare till fördjupade diken. I lågpunkten för vägen avleds 
dagvattnet efter fördröjning till vattendraget vid längdmätning 420 under Norra ringvägen. 
På grund av mycket ont om plats mellan tomtgränsen inom handelsområdet och Norra 
Rinvägen förläggs diket i kulvert D800. Vald dimension 800 mm är motsvarande dimension 
som befintlig trumma under väg 120 har idag. Enligt dagvattenutredningen (Tyréns 2017) ska 
trumman längre nedströms där diket går i västlig riktning under Norra ringvägen vara en 1000 
mm. Därför görs bedömningen att en 800 trumma bör ha tillräcklig flödeskapacitet. Eventuellt 
tas mer utförliga flödesberäkningar fram vid detaljprojekteringen. 
Trumman ska avslutas strax nedströms Vena vägen, där den mynnar i befintligt öppet dike. 
Där diket har sitt utlopp i Vena mosse är dikessektionen väldigt odefinierad. 
Kommunen har anmält om vattenverksamhet till Länsstyrelsen för åtgärderna i diket. 

 
Bilden visar förslag på omläggning av öppet dike. Befintligt öppet dike är markerat med ljusblå linje. Nytt dike 
är markerat med mörkblå linje och ny kulvert D 800 mm är markerat med ljusgrön linje. 
Dagvatten från parkeringsytor ska renas innan det når det kommunala ledningsnätet. 
Drivmedelsförsäljning innebär en risk för utsläpp av föroreningar till Möckeln. En 
oljeavskiljare bör anläggas som skyddsåtgärd för hantering av förorenat vatten i områden med 
planerad drivmedelsförsäljning. Efter oljeavskiljaren ska dagvattnet ledas ut i de planerade 
dammarna.  
Med hänsyn till att drivmedelsförsäljning möjliggörs, bör möjligheten till avstängning 
övervägas för att minimera risk för utsläpp till Möckeln vid en olycka med drivmedel. 
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Konsekvenser 

 

Behovsbedömning 
Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska 
alltid bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser 
göras. 

 
Miljöbedömning 
Utifrån föreliggande planbeskrivning och bifogad behovsbedömning anses planen inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Således kommer inte någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) att upprättas, utan miljöpåverkan kommer att redovisas inom denna planbeskrivning i 
enlighet med 4 kap. 33 § första stycket 4, plan- och bygglagen. 
 

Miljökonsekvenser för natur och vattenområden 
Riksintressen och skyddade områden 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå.  

 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses 
inte medföra så stora mängder ökad trafik att detta påverkas. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
De miljökvalitetsnormer som finns för yt- och grundvatten ska beaktas vid planering av ny 
bebyggelse. Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inklusive dagvatten. 
Den största risken för förorening av dagvatten kommer från det planerade 
verksamhetsområdet samt möjlighet till drivmedelsförsäljning inom planområdet. Det är av 
största vikt att föroreningar inte når sjön Möckeln, som är en dricksvattentäkt (lst 2017). 
Kommunen planerar åtgärder inom planområdet och Norra ringvägens förlängning, för att 
inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Dessa åtgärder beskrivs i avsnittet ”Dagvatten”. 
Se även ”En sammanfattande VA-utredning samt teknisk PM-VA gjordes av Tyréns” 

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen Nej 

Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen Nej 

Miljögifter Ja 

Försurning Ja 

Morfologiska förändringar och kontinuitet Ja 

Annat betydande miljöproblem Ej klassad 
Miljöproblem Möckeln enligt VISS 
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Kvalitetskrav Kommentar 

God ekologisk status 2021 Vattenförekomsten uppnår ej god ekologisk status då 
gränsvärdet för det särskilt förorenande ämnet arsenik 
överskrids. 

God Kemisk Ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus ska uppnås i Möckeln med 
undantag – Mindre stränga krav för Kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar samt Bromerade difenyleter 

Kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar 

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 

Bromerade difenyleter Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus  
Miljökvalitetsnormer och kvalitetskrav för Möckeln enligt VISS 

Kommunen har det övergripande ansvaret för dagvattenhanteringen i Älmhults tätort och kan 
vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas, såväl från befintliga områden som det nu 
planerades. Enligt kommunens policy för fordonstvättar är det oacceptabelt att, för egna 
privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, tvätta med 
rengöringsmedel eller avfettningsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande 
hårdgjord yta, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, annat ytvatten eller förorena 
vattentäkt.  
 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt Fornminnesregistret (FMIS).  
Den norra delen av området är i närheten av den kända fornlämningen L1953:578 / Raä 
Stenbrohult 44:1, fossil åkermark. Denna fornlämning förundersöktes emellertid delvis 
nyligen inom ramen för ärende 431-3563-2018. Resultatet av denna motiverade inte fortsatta 
insatser i området och den bedömdes i förundersökningen som väl avgränsad. 
Topografin är inte heller sådan att Länsstyrelsen ser anledning till ytterligare antikvariska 
insatser i området. Skulle man dock under grävning i området påträffa fornlämningar, skall 
arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Då bostäder tillkommit i planförslaget efter samrådet gjorde kommunen en bullerutredning 
(för prognoserad trafik 2040) ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, 
Norra Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun”. 
Beräkningar visar att ljudnivåerna vid fasad ligger under riktvärde. Alla bostäder har 
möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden 
inte överskrids. Se även ”Trafikbullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra 
Ringvägens förlängning i Älmhult Älmhults kommun. ÅF Infrastructure, ljud Vibrationer, 
Växjö 2019-09-13”. 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark samt dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik -Prognosår 
2040 

 
Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark samt maximal ljudnivå från vägtrafik -Prognosår 2040 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter övan mark, maximal ljudnivå, vägtrafik -Prognos 2040 
En ny bullerutredning med avseende på buller från täktverksamheten har tagits fram, se 
rapport ”Industribullerberäkning inför detaljplan för del av Bökhult 2:1, Norra Ringvägens 
förlängning i Älmhult Älmhults kommun. Efterklang 2019-12-05”. Beräkningarna visar att 
riktvärden överskrids dagtid utan åtgärd både för befintliga bostäder utanför planområdet och 
tillkommande bostäder inom planområdet. Därför föreslås det en 7,5 m hög bullervall. 
Bullervallen ska byggas så nära bullerkällan som möjligt för maximal effekt, därför föreslås 
bullervall inom eller direkt intill verksamhetsområdet.  
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 Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå dagtid, med bullervall 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå kvällstid med bullervall 

 

 
Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå nattid med bullervall 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå dagtid, utan bullervall 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå kvällstid utan bullervall 

 

 
Ljudutbredningskarta 1,5 meter över mark, ekvivalent ljudnivå nattid utan bullervall 

 

 
 
 
 
Farligt gods 
SWECO ENVIROMENT AB gjorde en riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder 
för farligt gods i Älmhult”, 2018-06-19.  
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Avståndet mellan vägbanekant för Hallandsväg och område som ger byggrätt är 30 meter. Ett 
dike längs Hallandsvägen kan samla upp vätskeutsläpp och ger avledningsmöjlighet, för att 
undvika att vätskeutsläpp rinner i riktning mot fasad.  
 
Vid planering tekniska anläggningar och parkeringar ska det finnas 10 meter skyddsavstånd 
från väg 120 om platsanpassad riskutredning inte görs för området och inga riskreducerande 
åtgärder redovisas. Avståndet mäts från släntfot/dikesmitt. Detta säkerställdes i planen 
genom prickmark (marken får inte förses med byggnad) och med bestämmelse n1 (marken för 
inte användas för parkering). 
 
 

 
 
Illustration hur skyddsavståndet mätts. 

Dike/slänt Skyddsavståndet mäts från dikets mitt/släntfot 
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Planerade verksamheter ligger utanför rekommenderade skyddsavstånd men för 
kontorsbyggnader och centrumbebyggelse som planeras närmare än 40 meter från dikets mitt 
längs med väg 120 ska byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” tillämpas, 
för att blandad bebyggelse inte ska betraktas som känslig bebyggelse. 
 
 
 
Byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” 
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• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det 
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade 
driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 
• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men entréer 
kan även vara placerade på sida mot transportleden. 
• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med specialverktyg för 
rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
 
Idrotts- och sportanläggningar (med betydande åskådarplatser) samt större samlingslokaler 
kräver ett skyddsavstånd om 40 meter från väg 120 samt att vissa riskreducerande åtgärder 
bör genomföras inom 100 meter.  
 
Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  
För känslig verksamhet/bebyggelse (idrotts- och sportanläggningar med betydande 
åskådarplats, större samlingslokaler) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods 
följande åtgärder alltid övervägas. 
• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. Om det 
inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis kraftigt ökade 
driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 
• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, men entréer 
kan även vara placerade på sida mot transportleden. 
• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska genomföras på sida som 
vetter mot transportleden. Entréer kan vara riktade mot transportleden. 
 
Området möjliggörs för bland annat drivmedelförsäljning. Närmsta tillfällig vistelse, som 
hotell ligger på ett avstånd om 25 meter från området där drivmedelförsäljning tillåts. 
Boverket skriver i publikationen ”Bättre plats för arbete”, att avståndet bör vara 100 meter där 
50 meter motiveras av riskhänsyn och resterande skyddsavstånd beror på buller, lukt, 
ljusstörningar och luftföroreningar. Hur stort skyddsavstånd som behövs beror bl.a. på lokala 
förutsättningar. Sprängämnesinspektionens författningssamling innehåller allmänna råd om 
hur föreskrifterna av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid bensinstationer. 
Sprängämnesinspektionen rekommenderar ett skyddsavstånd på 25 meter från lossningsplats 
för bensintankfordon till bostad, samlingslokal, kontor, servering med mera. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom fler arbetstillfällen 
kan skapas samt ett effektivt markutnyttjande. 

 
Sociala konsekvenser  
Förslaget ger möjlighet att skapa fler arbetstillfällen och mötesplatser t.ex park. När Västra 
Älmhult byggs ut kommer planen område att utgöra en knutpunkt med en kombination av 
t.ex. verksamheter som handel, service, kontor och bostäder. Området kommer att ha ett 
utvecklat gång- och cykelnät och möjlighet till kollektivtrafik.  
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Jämställdhets- och barnperspektivet i planeringen 
Den fysiska planeringen ska ge förutsättningar för att uppnå likvärdiga förutsättningar för alla. 
Funktioner som, parkområde med aktiviteter och lekplats, service, verksamheter, skola och 
förskola finns på tryggt och trafiksäkert gång- eller cykelavstånd. Vid Norra Ringvägen och 
vid huvudgatan planeras busshållplatser. Kollektivtrafiken ökar tillgängligheten till olika 
målpunkter. Planförslaget möjliggör bra gång- och cykelkopplingar till framtida 
exploateringsområden och till centrum. Dessa ska vara attraktiva och belysta för att upplevas 
som trygga. Blandad bebyggelse med flera användningar gör området aktivt under större del 
av dygnet och bidrar till ökad trygghet. Aktivitetsparken kan vara en mötesplats för alla och 
ska gestaltas så att det ska finnas möjligheter till olika aktiviteter.  

 

Beskrivning av genomförandet 
Organisatoriska frågor 

 

Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för genomförandet/ utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör 
allmän platsmark. Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs 
av kvartersmark. Kommunen ansvarar genom tekniska förvaltningen för att tillsammans med 
exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal. Nya 
fastigheter kan anslutas till dricksvattennätet när kapaciteten för dricksvatten är tillräcklig.  
 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, såsom gator, park och naturområden. 
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp.  
 
Medfinansierings och samverkansavtal 
Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal mellan kommun och Trafikverket tecknas 
som reglerar finansiering, ansvarsgränser avseende ägande, genomförande och framtida drift 
och underhåll av Norra Ringvägens anslutning till väg 120. 

 

Fastighetsfrågor  
Kommunen och exploatörer ska efter planen vunnit laga kraft ansöka om fastighetsbildning.  
Inom kvartersmark bildas nya fastigheter genom avstyckning och fastighetsreglering. Den 
mark som ska ingå i allmän platsmark ska tillhöra kommunen ägd park- eller 
gatumarksfastighet.  
Planområdet omfattar även en del av fastigheten Klöxhult 16:1 (norr om väg 120), som inte 
ägs av kommunen (se kartbilaga till fastighetsförteckning).  Kommunen avser att 
fastighetsreglera genom byte av mark så att den delen av fastigheten Klöxhult 16:1 som är 
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inom planområdet förs över till fastigheten Bökhult 2:1. Lika stor del av Bökhult 2:1 reglera 
till Klöxhult 16:1, söder om RV 120. 
 

Fastighetsindelning 
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser. 
Nedan redovisas alla fastigheter som ingår i fastighetsförteckningen (inom och utanför 
planområdet). Redovisningen syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna 
genomföra detaljplanen, det vill säga att exploatera området. 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 

Inom planområdet, 
mark som äger 
kommunen 

   

Älmhult Bökhult 2.1 
Älmhult Bökhult 3:1 
Älmhult Klöxhult 15:1 
Älmhult Klöxhult 16:1 
Älmhult Svanaboda 3:1 
Älmhult Svanaboda 4:1 

Fastighetsägaren 
bekostar utbyggnad 
av allmänna platser 
(gator, torg, park, 
grönområden), 
ledningar, 
dagvatten 
Försäljning av 
byggbar mark 

 Anläggandet av 
gator, grönområdet, 
ledningar, dagvatten 

Inom planområdet, 
mark som inte äger 
kommunen 

   

Älmhult Klöxhult 16:1  Fastigheten regleras 
genom byte av mark 
så att den delen av 
fastigheten Klöxhult 
16:1 som är inom 
planområdet förs 
över till fastigheten 
Bökhult 2:1. Lika 
stor del av Bökhult 
2:1 reglera till 
Klöxhult 16:1, 
söder om RV 120. 

 

Utanför planområdet    

Älmhult Kapellet 1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte 

Älmhult Majtorp 1:1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte 

Älmhult Paradiset 1 Påverkas inte Påverkas inte Påverkas inte 
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Ekonomiska frågor  

Planekonomi, inlösen och ersättning med mera 
Kommunen kommer att ha investeringskostnader i form av markberedning samt utbyggnad av 
gator och ledningsnät med mera. Kommunen kommer att få intäkter i form av markförsäljning 
och VA- anslutningsavgifter.  

 
Tekniska frågor  

Tekniska utredningar, dokumentation och kontroll m.m. 
Räddningstjänstens insatstid till planområdet är över 15 minuter varför utrymning ska kunna 
ske utan hjälp av räddningstjänsten.  Området ska vara försett med brandpostnät enligt VAV P 
76. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på 
brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i 
samband med bygganmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom 
området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren 
ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovsansökan.   
I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen Norra Ringvägen med väg 120. Trafikverket ställer krav 
på bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska 
utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vågar och gators 
utformning). Ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet för anslutningen.  
 

Medverkande 
Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltning 
12 januari 2020 

 
 
Paul Robertsson      Arpine Minasyan 
Planeringschef      Stadsarkitekt 

 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-01-27, § 6 
LAGA KRAFT 2020-04-15 

 

Behovsbedömning 
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  P 2020/6    PLANBESKRIVNING  
 

 2020-01-12  44(45) 

 
Behovsbedömning 
Detaljplan för Del av 
Bökhult 2:1 (Norra 
Ringvägens förlängning) 

Berörs 
ej 

Påverkan Kommentarer 

  Ingen Liten Måttlig Stor  

Riksintressen       

Naturvård X      

Rörligt friluftsliv X      

Kulturmiljövård X      

Naturvårdsintressen       

Naturreservat X      

Natura 2000 X      

Biotopskydd X      

Natur       

Kronobergs natur X      

Ängs- och hagmarksinv. X      

Våtmarksinventering X      

Sumpskogsinventering X      

Nyckelbiotopsinventering X      

Växt- och djurliv   X    

Strandskydd X      

Påverkan på vatten       

Grundvatten   X    

Ytvatten   X    

Dricksvattentäkt  X     

Dagvatten   X   Genom hårdgjorda ytor 
förändras den naturliga 
infiltrationen av 
dagvatten.  

Kulturmiljö och 
landskapsbild 

      

Fornminnen X      

Kulturmiljöprogram X      

Kulturhistorisk miljö X      

Landskapsbild    X  Ny exploatering 
innebär förändring på 
landskapsbild. 

122



  P 2020/6    PLANBESKRIVNING  
 

 2020-01-12  45(45) 

 
Hälsa       

Buller   X   Planen ger upphov till 
trafik. 

Föroreningar luft, mark, 
vatten 

 X     

Lukt  X     

Radon  X     

Strålning  X     

Kraftledningar  X     

Säkerhet       

Trafik   X   Liten trafikökning 

Explosion  X     

Översvämning  X     

Ras och skred  X     

Trygghet   X    

Miljö       

Miljökvalitetsnormer  X    Motverkar inte 

Miljömål X      

Hållbar utveckling   X   Detaljplanen bör bidra 
till en ekonomisk, 
social och ekologisk 
hållbar utveckling. 
Bland annat genom 
den centrumnära 
lokaliseringen av olika 
användningar och 
möjlighet att skapa nya 
arbetstillfällen. 

Kommunens bedömning 

Planen förväntas inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver inte upprättas. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Öka trafiksäkerheten på väg 600 
Ärendenummer KS 2022/19 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska nämnden för beredning 

och beslut. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre har i skrivelse till kommunstyrelsen Dnr 2022/19 
föreslagit att kommunen fattar beslut om att sänka hastigheten på väg 600 
mellan Solviksvägen och Fiskevägen. Hastigheten föreslås sänkas från 80 km/h 
till 60 km/h.  
Kommunstyrelsen antog 2018-10-19 nya lokala trafikföreskrifter. I dessa 
framgår att tätortsgränsen i nordlig riktning längs väg 600 går i linje med 
avfarten till Solviksvägen. Samtidigt är Trafikverket väghållare på sträckan till i 
höjd med avfarten till Fiskevägen.  
Sammanfattningsvis kan ett ärende om att sänka hastigheten på utpekad 
vägsträcka från 80 km/tim till 60 km/tim tas upp i Älmhults kommuns tekniska 
nämnd, i egenskap av trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Skrivelse ” Öka trafiksäkerheten på väg 600” från Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre (samtliga S) daterad 2022-01-27 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2022-02-22  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på skrivelse om att öka trafiksäkerheten på 
väg 600  
Ärendenummer KS 2022/19 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre har i skrivelse till kommunstyrelsen Dnr 2022/19 
föreslagit att kommunen fattar beslut om att sänka hastigheten på väg 600 
mellan Solviksvägen och Fiskevägen. Hastigheten föreslås sänkas från 80 km/h 
till 60 km/h.  
Som mycket riktigt konstateras i skrivelsen har en oklarhet rått kring vem som 
äger beslutet. 
Kommunstyrelsen antog 2018-10-19 nya lokala trafikföreskrifter. I dessa 
framgår att tätortsgränsen i nordlig riktning längs väg 600 går i linje med 
avfarten till Solviksvägen. Samtidigt är Trafikverket väghållare på sträckan till i 
höjd med avfarten till Fiskevägen.  
Detta innebär att den som äger rätt att fatta beslut kring hastigheten på sträckan 
är Älmhults kommuns tekniska nämnd, i egenskap av trafiknämnd. 
Då Trafikverket kvarstår som väghållare har de rätt att yttra sig genom 
remissvar. De har vidare möjlighet att överpröva Älmhults kommuns beslut i 
frågan. För det fall Trafikverket skulle välja att överpröva tekniska nämndens 
beslut om hastighet på den aktuella vägsträckan avgörs ärendet av 
Transportstyrelsen.  
Älmhults kommun kan även förhandla med Trafikverket om att ta över 
väghållningen för aktuell vägsträcka. Älmhults kommun äger då frågan helt men 
har samtidigt kostnad och ansvar för drift och underhåll av vägsträckan.  
Sammanfattningsvis kan ett ärende om att sänka hastigheten på utpekad 
vägsträcka från 80 km/tim till 60 km/tim tas upp i Älmhults kommuns tekniska 
nämnd, i egenskap av trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.  
 
Beslutsnivå 

 Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Skrivelse ” Öka trafiksäkerheten på väg 600” från Helen Bengtsson, Stefan 
Jönsson och Eva Ballovarre (samtliga S) daterad 2022-01-27 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-22  2(2) 

 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. 

 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Skrivelse till kommunstyrelsen och tekniska nämnden 2022-01-27 
 

Öka trafiksäkerheten på väg 600  
 
Det har noterats från ett antal barnfamiljer, boende i området Södra och Norra vägen i 
Möckeln att tillåten hastighet, 80km/timmen på väg 600 är för hög sett ur ett barnperspektiv. 
Den högt trafikerade vägen måste passeras av barnen för att nå cykelvägen/gångvägen som är 
belägen på andra sidan. I nuvarande situation är detta också skolväg. 
 
Turerna kring vem som ansvarar för och har rätt att ändra hastigheten på vägsträckan har under 
en längre tid diskuterats och varit oklart – Länsstyrelsen Kronoberg, Trafikverket eller Älmhults 
kommun.  
 
Länsstyrelsen bedömer nu i ärende 258-64-93-2021 att det är kommunen som har befogenhet att 
sänka hastigheten på berörd sträcka. Länsstyrelsen skriver också att eftersom aktuell vägsträcka 
omfattas av detaljplan för bostadsändamål på båda sidor är det väl motiverat att från Älmhults 
kommun skapa förutsättningar för ett beslut att kunna sänka hastigheten på den aktuella 
vägsträckan.  
 
Det är Trafikförordningen som definierar vem som ansvarar för vilken väg. När det rör önskemål 
om sänkta hastighetsgränser under 80 km/tim i ett område faller det under kategorin ’lokal 
trafikföreskrift’ och det är antingen kommunen (inom tätbebyggt område) eller Länsstyrelsen 
(utanför tätbebyggt område) som handlägger och beslutar om det, oavsett om Trafikverket är 
väghållare eller inte. I en dialog med Trafikverket angående hur de ser på saken så skriver de ” 
Om Trafikverket berörs så kommer vi att få en remiss på ärendet där vi kan lämna synpunkter 
och förorda tillstyrkan eller avslag. Respektive tillsynsmyndighet fattar sedan beslutet och kan då 
välja att följa eller gå mot våra rekommendationer.” 
 
Eftersom nu Länsstyrelsen anser att det är kommunen som äger rätten att besluta om hastigheten 
på utpekad sträcka så föreslår vi att den mellan Solviksvägen och Fiskevägen på väg 600 så sänks 
från 80 km/timmen till 60 km/timmen för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter som rör 
sig längst med och över vägen. 
 
Bifogar länsstyrelsens beslut.  
 
Tacksam för skyndsam hantering då ärendet varit aktuellt länge.  
 
 
Helen Bengtsson, Stefan Jönsson och Eva Ballovarre 
Socialdemokraterna 
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1 (3)

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

Eva Ballovarre
evaballovarre@gmail.com

Elektronisk delgivning

Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på väg 600, 
Älmhults kommun

Beslut
Länsstyrelsen avvisar ansökan.

Beskrivning av ärendet
Eva Ballovarre har ansökt om sänkt hastighet på väg 600 genom 
bostadsområde Möckeln, sträckan mellan Solviksvägen och 
Fiskevägen, Älmhults kommun. Hon har sett hur trafiksituationen har 
förändrats under de 12 år hon har pendlat på vägen. Det har tillkommit 
flertalet bostadshus på den östra sidan av vägen där många 
barnfamiljer har bosatt sig. Barn och vuxna passerar vägen gåendes 
eller med cykel för att ta sig till busshållplatsen på andra sidan vägen 
eller för att ta sig till skola eller jobb. Ibland backar bilar ut från 
uppfarter direkt på väg 600. Hastighetsbegränsningen är idag 80 
km/timme vilket hon anser är för hög hastighet. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Utom tättbebyggt område får enligt 3 kap. 17 § tredje stycket 
trafikförordningen (1998:1276), TraF, fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 km/tim (bashastigheten). Särskilda trafikregler får 
enligt 10 kap. 1 § TraF meddelas genom lokala trafikföreskrifter. 
Dessa får enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 TraF gälla begränsning 
till lägre hastighet, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön.

Var gränsen för tättbebyggt område går i Älmhult framgår av den 
lokala trafikföreskriften 0765 2018:72.

Hastigheten 80 km/timme på väg 600 är reglerad genom Trafikverkets 
föreskrift VVFS 2009:639. 

Av 10 kap. 3 § TraF följer att det är kommunen som meddelar lokala 
trafikföreskrifter för samtliga vägar inom tättbebyggt område om 
föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Beslut

Datum
2022-01-26

 

Ärendebeteckning 
258-6493-2021
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Beslut 2 (3)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-01-26 258-6493-2021

Motivering till beslutet
Den sträcka som Eva Ballovarre har ansökt om hastighetsbegränsning 
ligger numera inom tättbebyggt område och det är Älmhults kommun 
som är ansvarig för eventuella förändringar i hastigheten. 

Då länsstyrelsen saknar befogenhet att besluta om 
hastighetsbegränsningar på den aktuella sträckan ska ansökan avvisas. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Henrik Skanert med länsjurist Sofie 
Bäckström som föredragande.

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
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Beslut 3 (3)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-01-26 258-6493-2021

Du kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Transportstyrelsen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-
post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
351 86 Växjö.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Transportstyrelsen som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 
diarienummer 6493-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 32 Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/227 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att 
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart. 
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del 
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka. 
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan 
fatta beslut om att begränsa hastigheten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i 
Älmhults tätort 0765 2018:72 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197 

• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens 
infart  – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 
 

 

ÄndradDatum ÄndradDatum 

 

1
(
2
) 

 

 

Kommunledningsförvaltningens 
Paul Robertsson   
Paul.Robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart   
Ärendenummer KS 2021/227 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att 
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart. 
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del 
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka. 
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan 
fatta beslut om att begränsa hastigheten.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22 

• Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i 
Älmhults tätort 0765 2018:72 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 183 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 197 

• Motion om att Svar på motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens 
infart  – Tommy Löfqvist (S), daterad 2021-11-18 

 

 Ärendeberedning 
Socialdemokraterna genom Tommy Lövquist föreslår i motion Dnr 2021/227 att 
Älmhults kommun flyttar tätortsgränsen längs väg 600 till Solviksvägens infart. 
Vidare föreslås att Älmhults kommun tar över väghållningsansvaret för den del 
av väg 600 som omfattas av detaljplan i anslutning till aktuell vägsträcka. 
Avsikten med detta är att tekniska nämnden då i egenskap av trafiknämnd kan 
fatta beslut om att begränsa hastigheten.  
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 Tjänsteskrivelse  

 
 

 

ÄndradDatum ÄndradDatum 

 

2
(
2
) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att frågan varit föremål för 
behandling tidigare. Länsstyrelsen har tidigare avslagit en ansökan om att sänka 
hastigheten utifrån rådande förhållanden längs vägen.  
Vid denna tidpunkt låg emellertid vägsträckan utanför tätortsgränsen. 2018-10-
19 antog kommunstyrelsen nya lokala trafikföreskrifter (beteckning 0765 
2018:72) varvid tätortsgränsen från detta datum är i höjd med avfarten till 
Solviksvägen längs väg 600. Dock kvarstår Trafikverket som väghållare. Detta 
innebär att Älmhults kommuns tekniska nämnd kan fatta beslut kring sänkt 
hastighet på vägsträckan men Trafikverket har möjlighet att såväl yttra sig 
(remissyttrande) som överpröva beslutet. I ett sådant fall avgörs frågan av 
Transportstyrelsen.  
Älmhults kommun kan även ta över väghållningen från Trafikverket. I ett sådant 
läge äger Älmhults kommun frågan helt. Dock innebär det samtidigt att 
Älmhults kommun tar över kostnaderna för drift och underhåll.  
Mot bakgrund av ovanstående konstaterar kommunledningsförvaltningen att 
Älmhults kommuns tekniska nämnd, i egenskap av trafiknämnd, kan fatta beslut 
om hastighet på aktuell vägsträcka i enlighet med den politiska viljeinriktningen. 
För det fall Trafikverket skulle överpröva frågan och få rätt hos 
Transportstyrelsen kan Älmhults kommun i ett sådant läge ta ny ställning till att 
ta över väghållningen från Trafikverket.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen 
med anledning av att tätortsgränsen redan är flyttad i enlighet med förslaget. 
Vidare bör ett övertagande av väghållningen från Trafikverket nogsamt 
övervägas och andra vägar prövas först. Det vill säga att tekniska nämnden, 
tillika trafiknämnden, prövar frågan om sänkt hastighet.  
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Paul Robertsson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 183 Motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/227 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningens 

samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att utreda motionen och återkomma 
till arbetsutskottets sammanträde senast i mars. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart inkom från Tommy 
Lövquist (S) 2021-11-18. I motionen föreslås att Älmhults kommun företar 
följande åtgärder: 

• Flyttar tätortsgränsen till Solviksvägens infart 
• Tar över driften av den del av Växjövägen som omfattas av detaljplan i 

anslutning till aktuell vägsträcka 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 197, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-30 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 197 

• Motion om att flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart – Tommy 
Lövquist (S) inkommen 2021-11-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

 2021-11-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 197 Motion om att flytta tätortsgränsen till 
Solviksvägens infart - Tommy Lövquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/227 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Lövqvist (S) lämnade 2021-11-18 in en motion om att flytta 
tätortsgränsen till Solviksvägens infart. I motionen föreslår Tommy följande:  

• Flytta tätortsgränsen till Solviksvägens infart. 
• Tar över driften av den del av Växjövägen som omfattas av detaljplan i 

anslutning till aktuell vägsträcka. 
 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2021-11-18  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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0765 2018: 72 

Älmhults kommuns lokala trafikföreskrifter  
om tättbebyggt område i Älmhults tätort; 
 
beslutade den 19 10 2018. 

 

   Älmhults kommun föreskriver följande med stöd av 
10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276). 

 

1 § Markerat område enligt nedan kartbild ska vara 
tättbebyggt område.  
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______________________ 

Denna författning träder i kraft den 19 10 2018 då 
lokala trafikföreskrifter (0765 2012:0007) om 
tättbebyggt område i Älmhults tätort ska upphöra att 
gälla.  

 

 

_______________ 

 

Emelie Lindholm 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Svar på motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2021/251 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från 
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215 

• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael 
Öberg (MP) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om stärkt demokrati och inflytande 
för kommuninvånarna  
Ärendenummer KS 2021/251 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från 
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut daterat 2022-02-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215 

• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael 
Öberg (MP) 

 
Ärendeberedning 
Miljöpartiet i Älmhults kommun genom Michael Öberg vill i inskickad motion 
att: 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

 
Älmhults kommun följer i sin ärendehanteringsprocess samtlig svensk 
lagstiftning och av kommunfullmäktige antagna styrdokument. Samtliga 
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beslutsunderlag är enligt Älmhults kommuns interna beredningsprocess 
analyserade och konsekvensbedömda utifrån lagenhetlighet, ekonomi, 
verksamhetsperspektiv, medborgarperspektiv och barnrättsperspektiv.  
Älmhults kommun anordnar redan medborgardialoger. När specifika ärenden 
bedöms behöva ett mer direkt medborgarperspektiv sker dialog med 
kommunenens medborgare. Dialogen mellan kommunen, invånarna och andra 
intressenter kan se olika ut, men ofta förekommer någon form av samråd mellan 
kommunen och berörda intressenter. I vissa fall, som när det gäller detaljplaner, 
är det reglerat i lag hur processen för samråd går till, men i många fall är det upp 
till kommunen att utforma dialogen med intressenter och medborgare.  
Avseende förslag från medborgare i kommunallagens mening (enligt 
kommunallagen 8 kap 1 §) har ämnet redan behandlats av parlamentariska 
beredningen som beslutat att inte förslå någon förändring i ärendet. Då 
parlamentariska beredningen är en fullmäktigeberedning kommer 
kommunfullmäktige därför ta ställning till ärendet i samband med beredningens 
slutrapport. 
Då Älmhults kommun idag redan genomför medborgardialoger och 
kommunfullmäktige kommer besluta om medborgarförslag i samband med 
parlamentariska beredningens slutrapport föreslår kommunledningsförvaltningen 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Motion om stärkt demokrati och inflytande för 
kommuninvånarna 
Ärendenummer KS 2021/251 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till arbetsutskottets 
sammanträde senast i april 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna inkom från 
Michael Öberg (MP) 2021-12-10. I motionen föreslås att:  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och 
facilitera medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger 
finns med i beslutsunderlagen. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förslag från medborgare får lämnas för 
behandling i kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § 
(delaktighet och insyn). 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-13, § 215, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13, § 215 

• Motion om stärkt demokrati och inflytande för kommuninvånarna – Michael 
Öberg (MP) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 215 Motion om stärkt demokrati och inflytande 
för kommuninvånarna 
Ärendenummer KS 2021/251 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2021-12-03 in en motion om stärkt demokrati och 
inflytande för kommuninvånarna. I motionen föreslås följande: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och facilitera 
medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger finns med i 
beslutsunderlagen. 

• Att förslag från medborgare får lämnas för behandling i 
kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § (delaktighet och 
insyn). 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2021-12-03 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Parlamentariska beredningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–
2022  
Ärendenummer KS 2022/54 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 
översyn av politisk organisation inför kommande mandatperiod (år 2022–2026). 
Enligt kommunfullmäktiges uppdrag skall beredningen lämna förslag inom 
givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022.  
Beredningen har sammanträtt 11 gånger under perioden 2021-02-11–2022-03-02. I 
slutrapporten finns beredningens förslag inom givna uppdragsområden. 

En slutrapport från parlamentariska beredningen har tagits fram med olika förslag 
till beslut inom givna uppdragsområden.  
I denna tjänsteskrivelse presenteras beredningens förslag till förändringar som 
beslutspunkter. Övriga uppdragsområden föreslås av parlamentariska 
beredningen behållas oförändrade. 
Uppdragsområde översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 
behandlas som ett separat ärende. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 

• Slutrapport för parlamentariska beredningen 2021–2022 

 
Parlamentariska beredningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för parlamentariska 

beredningen 2021–2022. 
Organisation för kommunens personalfrågor 
2. Kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor överförs 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Organisation för kommunens kultur- och fritidsfrågor 
3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande 

mandatperiod.  
4. En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.  
5. Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.  
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6. Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01. 
Reglementen och arbetsordningar 
7. Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin 

rekommenderar Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, 
nämnder, bolag och fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala 
möten i andra hand. Beredningen understryker att hybridmöten endast bör 
hållas i undantagsfall.  

8. Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås 
i övrigt behållas oförändrade.  

 
 
 
Matilda Dunfjäll 
Utredare 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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Kommunledningsförvaltning 
Matilda Dunfjäll  
+4647655575 
matilda.dunfjall@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Rapport/utredning 

 

Slutrapport parlamentariska 
beredningen 2021-2022 
Ärendenummer KS 2020/24 
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Om parlamentariska beredningen 
Kommunfullmäktige tillsatte 2020-11-23, § 171 en parlamentarisk beredning för 

översyn av politisk organisation för kommande mandatperiod (år 2022–2026). 

Följande beslut togs av kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att se över den 

politiska organisationen med mera i Älmhults kommun inför mandatperioden 

2022–2026. I uppdraget ingår att behandla följande: 

o Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation 

o Utvärdering av förändringar inför mandatperioden 

o Översyn av nämndernas reglementen 

o Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse 

o Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer 

o Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 

o Översyn av antal ledamöter i fullmäktige 

2. Principer för förtroendevaldas uppdrag (vad som förväntas av de 

förtroendevalda, samt vilka krav på verktyg och stöd som är rimliga) 

3. Principer för utbildning av förtroendevalda (vem ansvarar för vad?) 

4. Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen 

5. Beredningen ska vara parlamentariskt sammansatt och alltså bestå av åtta 

ledamöter med lika många ersättare.  

6. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare vid sammanträdet i 

december 2020. Varje parti med mandat i fullmäktige ska till 

kommunfullmäktige nominera en ledamot och en ersättare inför detta 

sammanträde. Kommunfullmäktige ska också välja ordförande och vice 

ordförande i beredningen. 

7. Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2022. En delrapportering av 

beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i september 2021. 

8. Kommunfullmäktige anvisar 100 000 kronor ur anslaget för 

kommunfullmäktiges oförutsedda (75 000 kr 2021 och 25 000 kr 2022) till 

beredningens arbete. 

9. Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) ska ställa sekreterare till 

beredningens förfogande. 
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Fullmäktige utsåg 2020-12-14, § 184 samt 2021-02-22, § 6 följande ledamöter 

och ersättare till beredningen: 

Ledamöter Ersättare 

Lars Ingvert (S), ordförande Helen Bengtsson (S) 

Marie Olofsson (C), vice ordförande John-Arne Sandström (C) 

Dan Blixt (M) Jacob Willborg (M) 

Gun-Britt Cedergren (KD) Catarina Claesson (KD) 

Tord Helle (SD) Gull-Britt Tranvik (SD) 

Michael Öberg (MP) Björn Martinsson (MP) 

Predrag Jankovic (V) Ulla-Britt Andreasson (V) 

Lars-Gunnar Gustafsson (L) Lina Yosefi (L) 

 

Ingegerd Lennartsson (L) ersatte 2021-11-22, §180 Lina Yosefi (L) som 

ersättare. 

Gull-Britt Tranvik (SD) ersatte 2022-01-31 § 13 Tord Helle (SD) som ledamot. 

Beredningen har sammanträtt 10 gånger under perioden 2021-02-11–2022-02-

08. Protokoll har förts vid samtliga sammanträden. 

Beredningen lämnade 2021-09-27, § 119 en delrapport till fullmäktige. 

Nedan följer beredningens förslag till fullmäktige och en sammanfattande 

redogörelse för de ärenden som behandlats under sammanträdena. 

 
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
Parlamentariska beredningen föreslog ingen förändring av antalet 

fullmäktigeledamöter (41) inför kommande mandatperiod. 

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 5 § bestämmer fullmäktige hur många 

ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till 

minst 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 

invånare. För kommuner med 16 000–24 000 röstberättigade är minsta antal 

ledamöter 41. 2021-03-01 var antalet kommunalt röstberättigade i Älmhults 

kommun 13 118 personer1.  

Beslut om antal ledamöter skall fattas av kommunfullmäktige före utgången av 

februari månad valåret. Parlamentariska beredningen lyfte därför ärendet om 

antal ledamöter i kommunfullmäktige som ett separat ärende innan beredningens 

resterande arbete var klart. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, §120 i 

enlighet med parlamentariska beredningens förslag: 

− Kommunfullmäktige ska under mandatperioden 2022–2026 oförändrat ha 41 

ledamöter. 

 
1 Antalet personer som är röstberättigade satt den 1 mars 2021 från valmyndigheten, 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html 

159



  Rapport/utredning 

 2022-02-01  5(9) 

 

 

Översyn av nämnd- och 

förvaltningsorganisationen 
Beredningen har framför allt diskuterat fyra områden inom organisationen: 

• Nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsfrågor 

• Utvärdering av tekniska nämnden 

• Kommunstyrelsens personalutskott 

• Nämndsorganisation för socialnämnden 

Organisation för övriga nämnder har inte diskuterats i detalj. 

Efter diskussioner har förslag lagts på förändring gällande kommunstyrelsens 

personalutskott och nämnd- och förvaltningsorganisation för kultur- och 

fritidsfrågor. 

 

Organisation för kommunens personalfrågor 

‒ Med beaktande av synpunkter som inhämtats från samtliga partier föreslår 

parlamentariska beredningen att kommunstyrelsens personalutskott avskaffas 

och utskottets frågor överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beredningen har diskuterat möjligheten att omorganisera kommunstyrelsens 

personalutskott och de ärenden utskottet hanterar. Beredningen har valt att 

föreslå att kommunstyrelsens personalutskott avskaffas och utskottets frågor 

överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beredningen anser att det finns 

utrymme för kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera personalutskottets 

ärenden, detta då tekniska nämnden avlastade kommunstyrelsens arbetsutskott 

genom att ta över tekniska frågor. 

 

Organisation för kultur- och fritidsfrågor 

Parlamentariska beredningens förslag: 

‒ Kultur- och fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande 

mandatperiod.  

‒ En kultur- och fritidsförvaltning inrättas.  

‒ Förvaltningen bildas av existerande resurser och befintlig personal.  

‒ Startdatum för kultur- och fritidsförvaltningen är 2023-01-01. 

 

Beredningen har diskuterat hur kommunen kan organisera kultur- och 

fritidsverksamheten på ett effektivt sätt och har enats om förslaget att kultur- och 

fritidsnämnden fortsätter verka i samma form som i nuvarande mandatperiod. 

Enighet råder även om att befintlig förvaltningsorganisation inte fungerar 

optimalt och bör förändras.  
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Parlamentariska beredningen gav 2021-04-08 § 8 kommunchefen i uppdrag att 

utföra en enkel genomgång av förutsättningarna att starta en kultur- och 

fritidsförvaltning utifrån existerande resurser och befintlig personal. 

Beredningen har, baserat på kommunchefens avstämning, enats om att föreslå att 

en kultur- och fritidsförvaltning inrättas inom existerande resurser och befintlig 

personal. Dock påtalar kommunchefen vikten av att det finns tid för omställning 

och uppstart av en förvaltningsorganisation. Föreslaget startdatum för 

förvaltningsorganisationen blir 2023-01-01.  

 

 

Antal ledamöter i politiska organ 
Parlamentariska beredningens förslag: 

‒ Parlamentariska beredningen föreslår att antalet ledamöter i nämnderna bör 

lämnas oförändrad som sådan:  

Kommunstyrelsen – 11 ledamöter och 11 ersättare  

Socialnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare  

Utbildningsnämnden – 11 ledamöter och 11 ersättare  

Kultur- och fritidsnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare  

Miljö- och byggnämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare  

Tekniska nämnden – 7 ledamöter och 7 ersättare  

Valnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare  

Överförmyndarnämnden – 5 ledamöter och 5 ersättare  

Gemensamma nämnden för familjerätt – 2 ledamöter och 2 ersättare (i enlighet 

med överenskommelse med Ljungby och Markaryds kommuner)  

 

‒ Parlamentariska beredningen enas även om att föreslå kommunfullmäktige att 

revisorerna oförändrat tillsätts parlamentariskt, det vill säga att varje parti 

som vid valet till kommunfullmäktige tilldelats minst ett mandat har 

möjlighet att utse en revisor för kommande mandatperiod.  

 

‒ Parlamentariska beredningen föreslår att antalet ledamöter i utskotten bör 

vara 2: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare 

• Socialnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare 

• Utbildningsnämndens utskott – 5 ledamöter och 5 ersättare 

 

 
2 Se avsnitt ”organisationsförändring för personalfrågor” för mer information om förslaget att 

avveckla personalutskottet. 

161



  Rapport/utredning 

 2022-02-01  7(9) 

 

 

Parlamentariska beredningen har diskuterat både antalet ledamöter i nämnderna, 

utskotten och antalet revisorer. Nämndernas storlek har främst varit en fråga om 

kostnader för arvoden kontra demokratisk representation. När det gäller 

revisorerna har beredningen diskuterat huruvida revisionens storlek och 

sammansättning är avgörande för dess insyn och kvalitet.  

 

 

Arvodesregler och förmåner för förtroendevalda 
‒ Parlamentariska beredningen har tagit fram ett förslag till förändrade 

ersättningsregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2022–2026. 

Beredningen har grundligt diskuterat en rad frågor avseende arvoden och 

förmåner för förtroendevalda samt tagit fram ett utkast på reviderade 

ersättningsregler. Kommunledningsförvaltningen har även på uppdrag av 

parlamentariska beredningen utrett nuvarande kostnad för de fasta arvodena. 

Diskussionen har berört bland annat belopp för förlorad arbetsförtjänst och de 

fasta månadsarvodena. Även sammanträdes- och eventuella inläsningsarvoden 

har diskuterats. Olika modeller och förslag har diskuterats vilket utmynnade i 

beredningens föreslagna reviderade utkast. 

Följande revideringar har gjorts i parlamentariska beredningens utkast: 

• Uppdatering av lagförändringar samt förändringar i den kommunala 

organisationen 

• Förändring av ersättningsberättigade aktiviteter 

• Ändrad regel för ersättning av förlorad arbetsinkomst 

• Ändrade antal tillfällen ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning 

• Uppdatering av format i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument 

 

 

Reglementen, arbetsordningar, 

delegeringsordningar och digitala sammanträden 
‒ Baserat på erfarenhet från olika mötesformer under pandemin rekommenderar 

Parlamentariska Beredningen att kommunens styrelse, nämnder, bolag och 

fullmäktige har fysiska möten i första hand och digitala möten i andra hand. 

Beredningen understryker att hybridmöten endast bör hållas i undantagsfall.  

‒ Nämndernas reglementen, arbetsordningar och delegeringsordningar föreslås 

i övrigt behållas oförändrade.  

Parlamentariska beredningen har diskuterat digitala sammanträden och hur dessa 

påverkar kommunens verksamhet. Beredningen har även debatterat hur de olika 

mötesformerna bör regleras i kommunens styrdokument och andra regelverk.  

Beredningen är eniga om att kommunens reglementen, arbetsordningar och 

delegeringsordningar i övrigt bör behållas oförändrade. Motiveringen är att en 
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revidering av samtliga reglementen skedde tidigare under nuvarande 

mandatperiod och inga uppdateringar krävs. 

 

 

Medborgarförslag och allmänhetens frågestund 
‒ Parlamentariska beredningen poängterar att medborgardialogen bör förbättras 

på Älmhults kommuns hemsida. I övrigt lämnar parlamentariska beredningen 

frågan om medborgarförslag orörd.  

Beredningen har diskuterat medborgarförslag enligt kommunallagen 8 kap § 1 

samt allmänhetens frågestund. Beredningen hade delade meningar om ifall 

medborgarförslag och allmänhetens frågestund bör återinföras eller om det 

nuvarande systemet är tillfredsställande gällande medborgarnas möjlighet att 

påverka de kommunala politiska besluten. Efter omröstning kom beredningen fram 

till att medborgardialogen på Älmhults kommuns externa hemsida bör förbättras 

med tydligare uppdelning mellan ”synpunkter” och ”förslag”, men i övrigt föreslås 

inga ändringar. Detta med motivationen att det i dagsläget redan finns möjlighet för 

kommunens medborgare att påverka de politiska besluten genom att skicka in 

förslag till kommunen samt diskutera med sina lokala politiker. 

 

 

Organisationen för de kommunala råden 
‒ Organisationen för de kommunala råden föreslås behållas oförändrad.  

Parlamentariska beredningen har diskuterat de kommunala råden och dess 

organisationsstruktur samt vilken funktion råden fyller i kommunernas 

verksamhet. Beredningen har enats om att föreslå att organisationen behålls 

oförändrad. 

 

 

Principer för utbildning av förtroendevalda 
‒ Parlamentariska beredningen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att 

ansvarsfördelningen avseende utbildning av förtroendevalda skall vara 

oförändrad.  

Beredningen har diskuterat utbildningsansvaret för kommunens förtroendevalda 

samt var gränsdragningen går mellan kommunens och partiernas ansvar. 
Beredningen har bland annat diskuterat om det är kommunens eller de politiska 

partiernas uppgift att ansvara för att nämndernas ordförande och ledamöter kan 

klara av sina uppdrag och fatta rättssäkra beslut genom bland annat korrekt 

mötesstruktur. Ansvar för icke rättssäkra eller olagliga beslut som fattas i en nämnd 

faller på hela nämnden, inte enbart på en ordförande eller ett politiskt parti. Därför 

diskuterades möjligheten att även kommunen bör vara ansvariga för en 

grundläggande utbildning för att garantera rättssäkra beslut.  
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I dagsläget tilldelas partierna årligen utbildningsstöd som en del av partistödet 

för att utbilda sina förtroendevalda så att de kan klara av sina uppdrag och fatta 

rättssäkra beslut. Beredningen har efter diskussion valt att inte föreslå någon 

förändring i nuvarande struktur. 

 

Organisationsstruktur för de kommunala bolagen 
 

‒ Beredningens uppfattning är att moderbolaget Elmens ställning i arbetet bör 

stärkas och förtydligas. Eftersom kommunchefen parallellt med beredningens 

arbete utför en översyn av bolagens verksamhet, avstår beredningen från att 

lägga förslag i frågan. 

‒ I avvaktan på kommunchefens utredning om den kommunala 

bolagsstrukturen föreslår parlamentariska beredningen oförändrat antal 

ledamöter i bolagsstyrelserna.  

 

Parlamentariska beredningen har vid ett flertal tillfällen diskuterat de 

kommunala bolagen. Beredningen beslutade att närmare granska Elmen, dess 

kontrollfunktion och styrmodell. Frågor som diskuterades var bland annat hur 

dagens styrmodell för de kommunala bolagen kan effektiviseras samt hur 

kommunikation mellan kommunen och bolagen kan förbättras. 

Eftersom kommunchefen fått i uppdrag att utföra en översyn av bolagens 

verksamheter, inklusive styrmodellen, har parlamentariska beredningen valt att 

avstå från föreslå förändringar i frågan. 

 

_____ 

 

Bilagor 

• Förslag till reviderade ersättningsregler för förtroendevalda, daterat 2021-11-

18 

• Förslag på organisationsschema för kultur- och fritidsverksamheten 
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Parlamentariska beredningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

• Utkast till reviderade riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

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

• Uppdatering av lagförändringar samt förändringar i den kommunala 
organisationen 

• Förändring av ersättningsberättigade aktiviteter 

• Ändrad regel för ersättning av förlorad arbetsinkomst 

• Ändrade antal tillfällen ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning 
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• Uppdatering av format i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument 
Samtliga förändringar är i förslaget är gråmarkerade. Text som föreslås tas bort 
är gråmarkerad och överstruken. 
 
Parlamentariska beredningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för förtroendevalda. 
 
 
 
Matilda Dunfjäll 
Utredare
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
Dnr 2017/38 
 

 

 

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

Gäller från och med 2023-01-01 

Implementeras av Samtliga nämnder 

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

Framtaget av HR-chef 
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Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda  
 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

4 § Förlorad semesterlön 
 

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

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

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

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

 

6 § Kommunstyrelsens presidium 
 

Förtroendevalda i kommunstyrelsens presidium som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodets storlek 
framgår av § 7. 
 
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan 
att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan 
fullgöras. 
 
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med 
undantag för sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
För kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, lägger 
dessa fast två gemensamma arbetsdagar varefter en halv arbetsdag läggs ut 
flexibelt. 
 
Kommunstyrelsens deltidsengagerade förtroendevalda har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad arbetsinkomst för uppdraget kopplade möten som förläggs på 
icke gemensamt utlagda dagar.  
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har inte rätt till samman-
trädesarvode. Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till sammanträdesarvode 
för sammanträde på tid utanför den fastlagda tjänstgöringstiden. 
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7 § Fasta arvoden 
Förtroendevalda med uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, annan 
nämnd, beredning eller utskott har rätt till fast månadsarvode. I detta arvode 
ingår ersättning för allt arbete som är förenat med uppdraget förutom vad som är 
beskrivet ovan under §§ 3–5. 
Arvodet ska för heltidsuppdrag vara 85 % av riksdagsarvodet och årligen 
uppräknas i enlighet med riksdagens arvodesnämnd. Övriga fasta arvode följer i 
procent till fastställt heltidsarvode. 
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 2021-11-18  8(11) 

 

 

Fasta arvoden för förtroendevalda 
 

 
  

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

Fullmäktige 7 3 3   

Kommunstyrelse 100 50 75 2,5 

 – arbetsutskott       2 

 – personalutskott 10 5 0  1 

Utbildningsnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Socialnämnd 30 15 22 2 

– utskott    1,5 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5   1,5 

Miljö- och byggnämnd 15 7,5   1,5 

Teknisk nämnd 15 7,5  1,5 

Överförmyndarnämnden 0 0  0 

Kommunrevision 5 2,5   1 

Valnämnd (valår)* 3 2   1 

Stiftelsen Linnés Råshult  5 2,5  1 

Elmen AB*** 5 2,5  1 

Älmhults Näringsfastigheter 
AB** 8 4  1 

Älmhults Terminalbolag AB*** 5 2,5  1 

ElmNet AB 8 4  1 

Älmhultsbostäder AB  15 10  1,7 

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

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

       
* kontakter med allmänheten, brukare, anställda med flera, 

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

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

9 § Arvode för sammanträden med mera 
 

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

10 § Pension  
 

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

11 § Resekostnader  
 

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

 
12 § Övriga kostnader  
 

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

 
13 § Uppräkning för förtroendemannaarvoden  
 

Förtroendemannaarvodena justeras årligen kopplat till förändringar av 
Riksdagsarvodet. 
 

14 § Hur man får ersättning  
 

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

15 § Tolkning av riktlinjerna  
 

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

 2022-03-08  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om nominering av vigselförrättare
  
Ärendenummer KS 2022/29 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att nominera personer som borgerliga vigselförrättare. 
Nomineringen görs genom ett beslut i kommunstyrelsen om att föreslå de 
personer man finner lämpliga. Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, som därefter gör en prövning av om personen har de kunskaper eller 
kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen nominerar Lars 
Nilsson, räddningschef, till vigselförrättare. 

 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-08 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen nominerar Lars Nilsson, räddningschef, till 
vigselförrättare. 

 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Nominerad 
Servicecenter 
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From:                                 Maria Johansson
Sent:                                  Tue, 8 Mar 2022 11:51:49 +0000
To:                                      Älmhult-Kommunstyrelsen
Subject:                             VB: Avsägelse ombud Kommuninvest

 
 
Från: Elizabeth Peltola <Elizabeth.Peltola@almhult.se> 
Skickat: den 8 mars 2022 11:53
Till: Maria Johansson <maria.johansson@almhult.se>
Ämne: Avsägelse ombud Kommuninvest 
 
Hej! 
Jag avsäger mig härmed uppdraget som ombud för Kommuninvest.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Elizabeth Peltola (C) 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-03-08 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunstyrelsens ordförande  
februari 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 22 mars 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.9 Samråd av ny 
bostadsförsörjningsplan för 
Växjö kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar 
synpunkter gällande samråd av förslag till 
ny bostadsförsörjningsplan för Växjö 
kommun enligt yttrande daterat 2022-02-
22. 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-01 2022/24 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-03-08 
DNR 2022/27  2(2) 

 

1.9 Förslag till ny översiktsplan 
för Markaryds kommun  

Älmhults kommun har inget att erinra mot 
innehållet i granskningshandling för ny 
översiktsplan Markaryds kommun. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-01 2021/119 

1.22 Motion om 
välfärdsbrottslighet, noll 
tolerans mot välfärdsbrott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda motionen och återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde senast i juni 
2022.  
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-01 2022/13 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-02-28 
DNR 2022/27  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunstyrelsens ordförande  
februari 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 22 mars 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Signering låneavtal 143087, 100 mnkr 
Kommuninvest.  

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2022-02-21 2022/50 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Signering låneavtal 143086 50 mnkr 
Kommuninvest.  

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2022-02-21 2022/50 

      

      

 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-02-28 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
februari 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde 22 mars 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

4.1 Teckna avtal  Teckna avtal med Kalmar kuvert Sweden 
AB. 

Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-02-07 Refnr. 22/9 

4.1 Avtalsförlängning Förlängning av avtal Kontors- och 
skolmateriel 

Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-02-09 Refnr. 2:7 

2.3 
 

Inlösen lån Omsättning lån 100 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-02-18 Offertnr 
2022208 

2.3 
 

Inlösen lån Omsättning lån 50 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-02-18 Offertnr 
2022206 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-02-28 
DNR 2022/27  2(2) 

 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 100 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-02-21 Låneavtal 
143087 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 50 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-02-21 Låneavtal 
143086 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Stöd till föreningar med anledning av covid-19 
och pandemin 
Ärendenummer KFN 2022/2 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen för kultur- och 
fritidsverksamheterna en fortsatt möjlighet att stötta föreningar, om behov finns, 
genom bidrag med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin. 

• Bidragsstorleken får högst uppgå till det belopp som är beslutad i nämndens 
delegationsordning för verksamhetschefen. 

• Beslut om bidrag ska förekommas av en utredning genom att föreningar, som 
söker bidrag, inkommer med ekonomisk redogörelse, årsmötes-handlingar, 
erhållet bidrag för Covid-19 av annan myndighet eller organisation eller 
annan dokumentation som förvaltningen önskar ta  
del av. 

• Redovisning av eventuella bidrag som utbetalats med anledning av Covid-19 
och efterdyningarna av pandemin ska redovisas i vanlig ordning för 
delegationsbeslut. 

• Detta beslut gäller längst till 2022-12-31 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin vill kultur- och 
fritidsavdelningen fortsatt kunna ge stöd och bidrag till föreningar i Älmhults 
kommun.  
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-24, § 82 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Ny förening- Swedish Tamil association 
Ärendenummer KFN 2022/1 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner South Sweden Tamil Association  
ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler. 
 
 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
South Sweden Tamil Association är en nybildad förening med säte i Älmhults 
kommun. Föreningen verkar för att bevara och lyfta fram skriftspråket Tamil 
och den tamilska kulturen.  
Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.  

• Ansökan om startbidrag för föreningen South Sweden Tamil Association. 
Inkommen 2019-11-08 inklusive erforderliga handlingar. 
  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Kulturstrategen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-07  1(2) 

 

 

Utbildningsförvaltningen 
Helen Carlsson   
0476-55 219 
Helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Startbidrag till nystartad kulturförening 
KFN 2022/1 
 

Sammanfattning 
South Sweden Tamil Association är en nybildad förening med säte i Älmhults 
kommun. Föreningen verkar för att bevara och lyfta fram skriftspråket Tamil 
och den tamilska kulturen.  
Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun.  
  

 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.  

• Ansökan om startbidrag för föreningen South Sweden Tamil Association. 
Inkommen 2019-11-08 inklusive erforderliga handlingar. 

 
 

Ärendet 
South Sweden Tamil Association är en nybildad fristående, partipolitiskt och 
religiöst obunden förening. Föreningen söker kommunalt startbidrag om 2 000 
kr. Föreningens ändamål är att främja Tamil och den tamilska kulturen - 
konsten, musiken och litteraturen mm. Föreningen planerar såväl kulturella 
evenemang som idrotts- och fritidsaktiviteter. Bland annat avser föreningen att 
anordna evenemang som syftar till firandet av tamilska traditioner och högtider.   
Föreningen är hemmahörande i kommunen, registrerad hos Skatteverket och 
bedriver en verksamhet som riktar sig till och gagnar boende i Älmhults 
kommun. Föreningen uppfyller sålunda villkoren under rubriken ”Allmänna 
bestämmelser” (sid 3–6) i Bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults 
kommun och bör beviljas kommunalt startbidrag.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-02-07  2(2) 

 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner South Sweden Tamil Association  
ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler. 
 

 
 
 
 
Helen Carlsson Jörn Engkvist 
Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidschef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kulturstrategen 
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1 (1)

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

Roland Eiman
Boastad 62
343 93 Älmhult

Förordnande som borgerlig vigselförrättare
Länsstyrelsen förordnar dig med stöd av 4 kap. 3 § äktenskapsbalken 
att till och med den 1 mars 2027 vara borgerlig vigselförrättare 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anders Pyrell med länsjurist 
Saramaria Johansson som föredragande.

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

Kopia till
Älmhults kommun

Bilagor
Protokoll vid borgerlig vigsel
Vigselmemorial
Information till förordnade vigselförrättare
Mall för begäran om arvode 

Förordnande

Datum
2022-03-01

 

Ärendebeteckning 
214-1202-2022
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