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Kommunfullmäktige 2020-10-26
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30.
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Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet är offentligt och sänds på webben.
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motverka spridningen av coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet,
håll avstånd från varandra och stanna hemma om du känner sjukdomssymptom.
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Ätmhutt 2oza14

Kommunstyrelsens Kansli

Älmhult

På förekommen anledning översänder jag en underskriven avsägelse

KS av

till

mitt uppdrag som nämndeman vid Tingsrätten i Växjö.

Tingsrätten fick redan i mars detta året min avsägelse som grunder sig i
attiag är i en absolut högrisk grupp mht corona smitta.

Jens J ]örgensen

M.D.

Siestavägen 11
34337

Ähnult

Jensl9M@hotmail.se
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 199 Delårsrapport 2 politisk verksamhet 2020
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 2020 för politisk
verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens
anvisningar.
Driftsbudgeten beräknas visa ett överskott på 700 tkr, överskottet hänför sig från
medlen för oförutsett samt lägre arvodeskostnader bland annat beroende på
pandemin.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 106
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

7

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 106 Delårsrapport 2 politisk verksamhet 2020
Ärendenummer KS 2020/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2 2020 för politisk
verksamhet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens
anvisningar.
Driftsbudgeten beräknas visa ett överskott på 700 tkr, överskottet hänför sig från
medlen för oförutsett samt lägre arvodeskostnader bland annat beroende på
pandemin.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-09-18
Kommunledningsförvaltningen
Camilla Hallberg
camilla.hallberg@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 politisk verksamhet
Ärendenummer KS 2020/41

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 enligt kommunstyrelsens
anvisningar.
Driftsbudgeten beräknas visa ett överskott på 700 tkr, överskottet hänför sig från
medlen för oförutsett samt lägre arvodeskostnader bland annat beroende på
pandemin.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18
 Delårsrapport 2 – 2020 Politisk verksamhet, Kvartal 3, per augusti 2020
daterad 2020-08-31

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
-

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna
framlagd delårsrapport.

Camilla Hallberg

Susann Pettersson

Controller

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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2020-08-31
Kommunledningsförvaltningen

Delårsrapport 2 – 2020

Politisk verksamhet
Kvartal 3, per augusti 2020
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Delårsrapport 2
2020-08-31

2(4)
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1. Verksamhet
2. 1.1 Periodens väsentliga händelser
Den politiska verksamheten har påverkats i stor utsträckning av pandemin. Det
togs tidigt beslut som gav möjlighet till att delta digitalt vid möten med styrelser
och nämnder. Efterhand har rutiner för hantering av digitala möten utvecklats.
Information om pandemin har getts vid kommunstyrelsen och i fullmäktige
regelbundet. Kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika Krisledningsnämnd) har
också regelbundet fått information men Krisledningsnämnden har inte aktiverats
under perioden.
Fullmäktiges sammanträden har genomförts med halverat antal ledamöter, efter
en överenskommelse med gruppledarna, för att minska risken för smittspridning.

3. 1.2 Covid 19
Se även ovan.
Pandemin har orsakat merarbete genom större behov av planering för att få
möten digitalt att fungera. Det har även inneburit behov av stor flexibilitet hos
såväl förtroendevalda som tjänstepersoner för att praktiskt få verksamheten att
fungera så normalt som möjligt.
Minskat antal närvarande ledamöter på fullmäktige samt deltagande digital
(vilket innebär mindre reskostnader) har medfört lägre kostnader för nämnd-och
styrelseverksamhet.

4. 1.3 Förväntad utveckling
Pandemin kommer att fortsätta påverka verksamheten under hösten men
diskussioner har inletts mellan gruppledarna för att säkerställa att
förtroendevalda på ett tryggt och säkert sätt ska kunna fullfölja sina uppdrag.
Digitala möten kan inte helt ersätta fysiska möten. Inte minst skapar det
svårigheter för personer i riskgruppen som inte haft möjlighet att delta fysiskt på
möten det senaste halvåret. Fullmäktigemötena kommer därför att flyttas till
större lokaler där avstånden kan hållas. Likaså planeras höstens nämndsmöten att
kunna hållas i större lokaler av samma skäl.
Samtidigt finns behov att se över de tekniska lösningarna för att förbättra
möjligheten till digitala möten i kommunen generellt.
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5. Årsprognos med nämndens driftresultat
Driftsredovisning
Utfall
190831

Verksamhet (tkr)
Intäkter

Utfall
200831

Budget
2020

Prognos
2020

Budgetavvikelse
2020

-448

0

0

0

0

Personalkostnader

4 673

3 878

6 579

6 179

400

Övriga kostnader

1 594

1 415

2 603

2 303

300

Summa

5 819

5 293

9 182

8 482

700

Nämnd- och styrelseverksamhet

4 527

4 242

6 979

6 753

226

Stöd till politiska partier

466

541

880

890

-10

Revision

589

510

819

819

0

Övrig politisk verksamhet

237

0

20

20

0

Gemensam verksamhet

0

0

300

0

300

Framtids- och utvecklingsanlag

0

0

184

0

184

5 819

5 293

9 182

8 482

700

Summa

Politisk verksamhet beräknas visa en positiv budgetavvikelse om 700 tkr. En
förklaring är att det har varit lägre kostnader än beräknat utifrån att inte alla
ledamöter har varit med på mötena. Det differentierade personalomkostnadspålägget, med lägre personalomkostnad för äldre ledamöter, gör att
kostnaden för fasta arvoden blir lägre än budgeterat på samtliga nämnder.
Dessutom planeras inte budgeten för oförutsett som uppgår till 300 tkr att
användas.
Tabellen nedan visar vad förvaltningen prognostiserar för kostnader och intäkter inom
specificerade områden
PROGNOS
Avskrivningar
Internränta
Externa intäkter

(tkr)
13
1
0

5.1Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Ingen negativ budgetavvikelse prognostiseras uppkomma.

6. Årsprognos för nämndens investeringar
Nämnden har inga investeringar.
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 203 Återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Ärendenummer KS 2020/105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 2 900 000 kronor
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledningen av inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Jäv
Elizabeth Peltola (C)

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, fortsatt
kallat Föreningen. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
Föreningen har informerat Älmhults kommun att kommunens befintliga
förlagslån till föreningen kommer återbetalas till kommunen. En ny nivå för
kapitalinsats har också beslutats vilket innebär att Älmhults kommun behöver
öka sin kapitalinsats under kommande år.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 105
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09
 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105 Återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Ärendenummer KS 2020/105

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 2 900 000 kronor
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledningen av inbetalningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Jäv
Elizabeth Peltola (C)

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, fortsatt
kallat Föreningen. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
Föreningen har informerat Älmhults kommun att kommunens befintliga
förlagslån till föreningen kommer återbetalas till kommunen. En ny nivå för
kapitalinsats har också beslutats vilket innebär att Älmhults kommun behöver
öka sin kapitalinsats under kommande år.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09
 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-09-09
Kommunledningsförvaltningen
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

1(4)

Kommunstyrelsen

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Ärendenummer KS 2020/105

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, fortsatt
kallat Föreningen. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
Föreningen har informerat Älmhults kommun att kommunens befintliga
förlagslån till föreningen kommer återbetalas till kommunen. En ny nivå för
kapitalinsats har också beslutats vilket innebär att Älmhults kommun behöver
öka sin kapitalinsats under kommande år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09
 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Ärendeberedning
Älmhults kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening, fortsatt
kallat Föreningen. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån kommunal
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”).
Föreningen har informerat Älmhults kommun att kommunens befintliga
förlagslån till föreningen kommer återbetalas till kommunen. En ny nivå för
kapitalinsats har beslutats av föreningen vilket innebär att Älmhults kommun
behöver öka sin kapitalinsats under kommande år.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-09

2(4)

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från sina medlemmar omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen.
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån
från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Älmhults kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-08 till
2 900 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitalisering av Kommuninvest. Diskussioner
har förts internt och på medlemssamråd vilket resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalts till
Föreningen. Till följd härav, enligt lånevillkoren, har även förlagslånen från
medlemmar till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför
återbetalas till medlemmarna vilket kommer ske i slutet av september enligt
besked från Föreningen.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren kommer behöva tillföras nytt
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Enligt föreslagen tidplan från Föreningen ska denna betalning vara gjord senast
20 november 2020. För Älmhults kommun innebär det då att de 2 900 000
kronorna som återbetalas i slutet av september används för att göra denna
inbetalning och öka sin kapitalinsats i Föreningen. Anledningen till att betalning
behöver göras före 20 november är för att föreningen har för avsikt att köpa
aktier i kreditmarknadsbolaget innan årsskiftet och för att hinna med det behöver
Kommuninvest ta in likviditeten till den 20 november. Det ökade aktiekapitalet
behövs bland annat för att leva upp till förskrivna kapitaltäckningsregler.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats. Vid föreningsstämman 2020 beslutades
om en ändring i stadgarna så det nu endast är en enda nivå på kapitalinsatsen i
form av en obligatorisk medlemsinsats som gäller för alla medlemmar. Det går
dock fortfarande att göra en tilläggsinsats om så skulle önskas.
Den nya obligatoriska nivån uppgår till 1300 per invånare vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Föreningen har kopplat den
nya nivån till en årlig trappa, där kravet ökar succesivt under de kommande fyra
åren.
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Nivån för 2020 är 900 kr och den succesiva ökningen är 100 kr per invånare och
år. Älmhults kommun har idag uppfyllt kapitalinsatsen för år 2020. Älmhults
kommuns kapitalinsats per 2020-09-08 är 14 317 2001 kronor.
Nedan specificeras de olika insatskapitalen per år och vad det får för effekt för
Älmhults kommun om inbetalningen följer trappan för de obligatoriska nivåer
varje år. I tabellen går det även att utläsa effekten av de olika scenarier beroende
på om Älmhults kommun väljer att använda återbetalningen av förlagslånet till
att direkt betala in motsvarande som kapitalinsats eller ej.

Insatskapital för
kommuner
900 kr/invånare
1 000 kr/invånare
1 100 kr/invånare
1 200 kr/invånare
1 300 kr/invånare

År
2020
2021
2022
2023
2024

Obligatorisk
Kapitalinsats
14 317 200
15 908 000
17 498 800
19 089 600
20 680 400
Totalt

Inbetalning till
kapitalinsats
om förlagslån
inbetalas 2020
0
0
281 600
1 590 800
1 590 800
3 463 200

Inbetalning till
kapitalinsats om
INTE förlagslån
används till detta
0
1 590 800
1 590 800
1 590 800
1 590 800
6 363 200

* Beloppen i tabellen ovan har tagits fram av Kommuninvest Ekonomisk förening

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att använda återbetalningen
av förlagslånet om 2 900 000 kr och öka sin kapitalinsats med dessa medel redan
nu. Detta skulle i så fall innebära att det inte kommer bli någon resultateffekt
2020 eller 2021 utan först 2022 och då med ett betydligt lägre belopp. Detta
medför också att kostnaderna i lugn och ro kan arbetas in i budgetprocessen för
2022 och framåt. Om kommunfullmäktige väljer att inte använda förlagslånet
innebär det att 1 590 800 kr årligen behöver avsättas på finansen för att täcka
dessa inbetalningar under perioden 2021–2024. Detta innebär således att det blir
mindre medel att fördela till nämnderna år 2021 och 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun till Kommuninvest
Ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 2 900 000 kronor samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledningen av inbetalningen.
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Kommuninvest Ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande
maximalt 1300 per invånare.
1 Antal invånare utgår från Älmhults kommuns invånare år 2015 och är låst under 10 år enligt
avstämning med Ulf Bengtsson, Kommuninvest Ekonomisk Förening.
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Ann-Sofie Gangesson

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 201 Partistöd 2018-2020
Ärendenummer KS 2019/32

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2021:
Socialdemokraterna
215 500 kronor
Centerpartiet
166 800 kronor
Liberalerna
53 100 kronor
Kristdemokraterna
53 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
36 800 kronor
Moderata Samlingspartiet 150 500 kronor
Sverigedemokraterna
85 600 kronor
Vänsterpartiet
53 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2020-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2021.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2021:
Socialdemokraterna
34 630 kronor
Centerpartiet
25 973 kronor
Liberalerna
5 772 kronor
Kristdemokraterna
5 772 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 886 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 087 kronor
Sverigedemokraterna
11 543 kronor
Vänsterpartiet
5 772 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159, reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2019 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2021, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2020.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 522 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 246 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 886 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 108
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05
 Redovisning från
o Centerpartiet 2020-01-20
o Kristdemokraterna 2020-06-05
o Vänsterpartiet 2020-06-14
o Socialdemokraterna 2020-06-25
o Moderaterna 2020-06-25
o Miljöpartiet 2020-06-25
o Sverigedemokraterna 2020-06-30
o Liberalerna 2020-06-30

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

47

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Börje Tranvik (-) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen
i uppdrag att i reglementet precisera vilka medel som går till partierna centralt.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag till Börje Tranviks (-) yrkande.
Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Börje Tranviks (-) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Börje Tranviks (-) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Börje Tranviks (-) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i kommunfullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108 Partistöd 2018-2020
Ärendenummer KS 2019/32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2021:
Socialdemokraterna
215 500 kronor
Centerpartiet
166 800 kronor
Liberalerna
53 100 kronor
Kristdemokraterna
53 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
36 800 kronor
Moderata Samlingspartiet 150 500 kronor
Sverigedemokraterna
85 600 kronor
Vänsterpartiet
53 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2020-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2021.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2021:
Socialdemokraterna
34 630 kronor
Centerpartiet
25 973 kronor
Liberalerna
5 772 kronor
Kristdemokraterna
5 772 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 886 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 087 kronor
Sverigedemokraterna
11 543 kronor
Vänsterpartiet
5 772 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2019 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2021, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2020.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 522 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 246 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 886 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05
 Redovisning från
o Centerpartiet 2020-01-20
o Kristdemokraterna 2020-06-05
o Vänsterpartiet 2020-06-14
o Socialdemokraterna 2020-06-25
o Moderaterna 2020-06-25
o Miljöpartiet 2020-06-25
o Sverigedemokraterna 2020-06-30
o Liberalerna 2020-06-30

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i kommunfullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-08-05
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021
Ärendenummer KS 2019/32

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari
månad.
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2019 är därför den
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2021, och ska ha redovisats
senast 30 juni 2020.
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.
Grundstödet är efter indexuppräkning 20 522 kronor. Varje parti erhåller lika
stort grundstöd. Mandatstödet är 16 246 kronor per mandat i
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 886 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal
kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-05
 Redovisning från
o Centerpartiet 2020-01-20
o Kristdemokraterna 2020-06-05
o Vänsterpartiet 2020-06-14
o Socialdemokraterna 2020-06-25
o Moderaterna 2020-06-25
o Miljöpartiet 2020-06-25
o Sverigedemokraterna 2020-06-30
o Liberalerna 2020-06-30
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Ärendeberedning
Kommunledningsförvaltningen har utifrån reglementet räknat ut partistöd och
utbildningsstöd 2021 för samtliga partier i fullmäktige (inkomstbasbeloppet för
2020 används):
Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Mandat Grundstöd
Utbildningsstöd*
12
20 522 kr
34 630 kr
9
20 522 kr
25 973 kr
2
20 522 kr
5 772 kr
2
20 522 kr
5 772 kr
1
20 522 kr
2 886 kr
8
20 522 kr
23 087 kr
4
20 522 kr
11 543 kr
2
20 522 kr
5 772 kr

Grundstöd (2018)
Utbildningsstöd per mandat (2018)
Mandatstöd per mandat (2018)
Inkomstbasbelopp 2018
Inkomstbasbelopp 2019
Inkomstbasbelopp 2020
Indexjustering 2019 till 2020

19 200
2 700
15 200
62 500
64 400
66 800
1,0373

Mandatstöd
Totalt partistöd Att utbetala
194 955 kr
250 107 kr
215 500 kr
146 217 kr
192 712 kr
166 800 kr
32 492 kr
58 786 kr
53 100 kr
32 492 kr
58 786 kr
53 100 kr
16 246 kr
39 654 kr
36 800 kr
129 970 kr
173 579 kr
150 500 kr
64 985 kr
97 050 kr
85 600 kr
32 492 kr
58 786 kr
53 100 kr
Summa:
814 500 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

*Utbildningsstöd betalas inte ut i förskott.

Redovisningen innehåller för varje parti en granskningsrapport, vilken intygar
att partistödet använts i enlighet med bestämmelserna i kommunens reglemente
och i kommunallagen 4 kap. 29 §:
”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.”
Alla partier har lämnat in redovisningen i tid utifrån kommunallagens
bestämmelser.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att innehållet i det som lämnats in
uppfyller lagens och reglementets minimikrav på redovisning.
Fullmäktige har att ta ställning till utbetalning av partistödet, med beaktande av
gällande bestämmelser. Enligt överenskommelse lämnar förvaltningen inget
förslag till beslut, men visar nedan hur beslutet kan formuleras.
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Förslag till beslutsformulering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning följande av belopp som
partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2021:
Socialdemokraterna
215 500 kronor
Centerpartiet
166 800 kronor
Liberalerna
53 100 kronor
Kristdemokraterna
53 100 kronor
Miljöpartiet de gröna
36 800 kronor
Moderata Samlingspartiet 150 500 kronor
Sverigedemokraterna
85 600 kronor
Vänsterpartiet
53 100 kronor
2. Partierna skall lämna in bankuppgifter för utbetalning till kommunstyrelsen
senast 2020-12-20.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa utbetalning av partistöd i
januari 2021.
4. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2021:
Socialdemokraterna
34 630 kronor
Centerpartiet
25 973 kronor
Liberalerna
5 772 kronor
Kristdemokraterna
5 772 kronor
Miljöpartiet de gröna
2 886 kronor
Moderata Samlingspartiet 23 087 kronor
Sverigedemokraterna
11 543 kronor
Vänsterpartiet
5 772 kronor
5. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Partier representerade i fullmäktige
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 221 Revidering av reglemente för Gemensamma
nämnden för familjerättsliga frågor för att tillåta
digitala sammanträden
Ärendenummer KS 2020/28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglemente för
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot
som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder.
Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för
ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. Gemensamma nämnden vill
innefattas av samma möjlighet till digitala sammanträden.

Beslutsunderlag
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2020-09-14, § 22
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§ 22 Digitala sammanträden
Ärendenummer GNF 2020/10

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg i reglementet för
gemensamma nämnden:


”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder.
Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för
ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. Gemensamma nämnden vill
innefattas av samma möjlighet till digitala sammanträden och då Älmhult är
värdkommun måste beslut fattas av Älmhults kommunfullmäktige för att
möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunfullmäktige i Älmhult

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Digitala sammanträden
Ärendenummer GNF 2020/10

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Älmhult fattade den 30 mars 2020, § 41, beslut om
möjligheten för digitala sammanträden för ett antal av kommunens nämnder.
Utifrån kommunallagen finns möjligheter för deltagande på distans för
ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder under förutsättning att
kommunfullmäktige har fattat beslut om detta. Gemensamma nämnden vill
innefattas av samma möjlighet till digitala sammanträden och då Älmhult är
värdkommun måste beslut fattas av Älmhults kommunfullmäktige för att
möjliggöra detta.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08

Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg i reglementet för
gemensamma nämnden:


”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som
önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämnden.”

Amanda Svensson
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunfullmäktige i Älmhult
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 202 Representationspolicy för Älmhults kommun
2020
Ärendenummer KS 2020/91

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för representation med
tillägg på sida 5, under punkt 2.3 stycke fyra, att i de fall alkohol ska
förekomma vid representation som kommunen står värd för, internt eller
externt, ska beslut fattas av kommunchef eller kommunfullmäktiges
ordförande. Kommunchef beslutar om representationstillfällen avseende
tjänstemän, kommunfullmäktiges ordförande beslutar om
representationstillfällen avseende förtroendevalda.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden, en tydlig
policy för hur representationen skall gå till är därigenom nödvändig. Då den
nuvarande representationspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-26,
§127, bland annat innehåller lagstiftning som inte längre är aktuell har policyn
uppdaterats och förtydligats.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 111
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Förslag till ny policy för representation daterad 2020-07-28
 Policy för representation i Älmhults kommun daterad 2009-09-22

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) yrkar tillägg i förslag till policy för representation på sida 5,
under punkt 2.3 stycke fyra, att i de fall alkohol ska förekomma vid
representation som kommunen står värd för, internt eller externt, ska beslut
fattas av kommunchef eller kommunfullmäktiges ordförande. Kommunchef
beslutar om representationstillfällen avseende tjänstemän, kommunfullmäktiges
ordförande beslutar om representationstillfällen avseende förtroendevalda.
Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Bergsjös
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Samtliga kommunala bolag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111 Representationspolicy för Älmhults kommun
2020
Ärendenummer KS 2020/91

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för representation.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden, en tydlig
policy för hur representationen skall gå till är därigenom nödvändig. Då den
nuvarande representationspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-26,
§127, bland annat innehåller lagstiftning som inte längre är aktuell har policyn
uppdaterats och förtydligats.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Förslag till ny policy för representation daterad 2020-07-28
 Policy för representation i Älmhults kommun daterad 2009-09-22

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Samtliga kommunala bolag

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Representationspolicy för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/91

Sammanfattning av ärendet
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden, en tydlig
policy för hur representationen skall gå till är därigenom nödvändig. Då den
nuvarande representationspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2009-10-26
§127 bland annat innehåller lagstiftning som inte längre är aktuell har policyn
uppdaterats och förtydligats.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Förslag till ny policy för representation daterad 2020-07-28

Ärendeberedning
Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Representation omfattar
mat och dryck vid sammankomster, underhållning, biljetter, personalfester,
gåvor till gäster, gåvor till anställda, uppvaktningar och liknande.
För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av
allmänhetens förtroende väsentlig. Syftet med policyn är att klargöra Älmhults
kommuns inställning gällande extern och intern representation samt bidra med
riktlinjer och vägledning till anställda och förtroendevalda att vägleda i frågor
som rör representation.
Då Älmhults nuvarande policy för representation fastställd av
kommunfullmäktige 2009-10-26 §127 innehåller lagstiftning som inte längre är
aktuell har policyn uppdaterats. Policyn har även utvecklats med syfte att
förtydliga kommunens regler för representation.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner förslag till policy för representation.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder
För åtgärd
Samtliga kommunala bolag
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Kommunstyrelsen

Förslag/Utkast

Representationspolicy för
Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/91

Dokumentinformation
Fastställt av Beslutsorgan eller person, Datum ev referens (ex §)
Gäller från och med Datum
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar
Ersätter Policy för representation i Älmhults kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2009-10-26 §127
Framtaget av Kommunledningsförvaltningen
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1. Om policyn
Representation är en viktig del av kommunens kontakt med omvärlden.
Representationspolicyn riktar sig mot samtliga anställda och förtroendevalda
inom Älmhults kommuns verksamheter samt andra associationsformer där
Älmhults kommun är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen.
Representanter i andra former där kommunen utgör en del av styrelsen skall
verka för att denna policy efterföljs i tillämpliga delar.
Policyn utgår från nuvarande lagstiftning. Skulle den nuvarande lagstiftningen
ändras gäller alltid lagstiftningen och skatteverkets tolkning av denna.
Policyn gäller vid representation både inom och utom Sveriges gränser.

1.1 Definition
Representation är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Representation omfattar
exempelvis mat och dryck vid sammankomster, underhållning, biljetter,
personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda, uppvaktningar och liknande.
Representation utgörs av antingen intern eller extern representation. Intern
representation riktar sig mot kommunens personal och förtroendevalda och
innefattar främst personalfrämjande åtgärder, exempelvis
personalsammankomster.
Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda, utveckla eller
avsluta förbindelser som är av betydelse för verksamheten eller är ett led i
Älmhults kommuns marknadsföring eller näringslivsfrämjande åtgärder. Extern
representation förekommer när en eller flera deltagare inte är anställda eller
förtroendevalda i kommunen.

1.2 Syfte
För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av
allmänhetens förtroende betydelsefull. Syftet med policyn är att klargöra
Älmhults kommuns inställning gällande extern och intern representation samt
hjälpa kommunens anställda och förtroendevalda att vägleda i frågor som rör
representation.

1.3 Organisation och ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om policyer och regelverk som gäller för
representation i kommunen. Varje organisation och dess verksamhet inom den
kommunala koncernen svarar för att denna policy efterlevs.
Nämnder beslutar om representation och personalvårdsförmåner inom sitt
ansvarsområde förutsatt att det är nämndens budget som används vid
representationstillfället.
Kommunen skall bedriva sin verksamhet med hänsyn till av att de är en del av
det offentliga och därigenom vara restriktiva med representation. Detta
innefattar att all representation skall ske med gott omdöme, måttfullhet och
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kostnaderna skall hållas inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer
vidare att all representation skall vara till nytta för verksamheten, ha en klar
målinriktning och ett direkt samband med verksamheten. Kostnader för
representation skall alltid vägas mot dess nytta.
Representanter för kommunen skall alltid anstränga sig för att agera på ett
korrekt sätt så att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls.
Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel skall den anställde alltid vända sig
till närmsta chef för råd. Avsteg från denna policy kan innebära ett personligt
betalningsansvar och i vad mån det bedöms vara otillbörligt kan även
straffansvar aktualiseras.

2. Representation
Representation är en viktig del i kommunens relationer och har betydelse för att
skapa goda samarbetsförhållanden både inom och utanför organisationen.
En felaktig representation riskerar att tolkas som en otillbörlig förmån vilket
enligt brottsbalken kan utgöra tagande eller givande av muta. Representationen
är otillbörlig när den ur ett objektivt perspektiv kan tänkas påverka mottagaren
och därmed mottagarens handlande i tjänsten.
För all representation gäller:





Representationen skall vara av rimlig och försvarbar omfattning.
Det finns ett omedelbart samband och är till nytta för den verksamhet
som bedrivs. Den får inte utgöras av kostnader för sällskapsliv av
personlig natur, personlig gästfrihet och liknande. Valet av ort och
tidpunkt för representation har betydelse för bedömning om det
föreligger ett samband med den verksamhet som bedrivs.
Representationen skall vara motiverad både gällande ändamålet samt
tidpunkten för representationen.

2.1 Extern representation
Extern representation riktar sig till utomstående organisationer,
affärsförbindelser, samarbetsparters och liknande i syfte att skapa, bibehålla eller
avsluta goda relationer. Även sammankomster med tidigare anställda eller
förtroendevalda betraktas som extern representation.
Utöver i kapitel 2 definierade regler gäller även för extern representation:
 Endast i undantagsfall får anhöriga inbjudas, vilket i förhand skall vara
godkänt av närmast behörig chef.
 Ofta återkommande representation mot samma person eller grupp av personer
skall om möjligt undvikas.
 Representation i samband med pågående upphandling får ej förekomma.
 Representation får ej förekomma i samband med myndighetsutövning.
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2.2 Intern representation
Intern representation riktar sig till medarbetarna eller till förtroendevalda. Intern
representation skall ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda
arbetsresultat i den egna verksamheten.
Utöver i kapitel 2 definierade regler gäller även för intern representation:
 Att sammankomsten inte är frekvent förekommande möten.
 Att eventuella måltidsarrangemang är gemensamma.

2.3 Drycker vid representation
Grundregeln är att Älmhults kommun inte bekostar alkoholhaltiga drycker och
att all representation i grunden skall vara alkoholfri.
Vid särskilda tillfällen kan en måttlig mängd vin eller öl vara ett komplement.
Särskilda tillfällen kan vara exempelvis om kommunen är värd för
internationella gäster eller firande av jubileum. Alkoholfritt alternativ skall alltid
erbjudas.
Kommunen bekostar aldrig starksprit.
I de fall alkohol skall förekomma vid representation som kommunen står värd
för, intern eller extern, skall beslut fattas av kommunchef. Denne skall även
beslutsattestera vid vidkommande faktura.
Alla som representerar för Älmhults kommun har ett särskilt ansvar och
förväntas visa gott omdöme vid utövandet. Måttfullhet skall iakttas vid
representationsmåltider och detta gäller särskilt vid konsumtion av alkohol.

2.4 Gåvor vid representation
2.4.1 Givande av gåvor
Gåvor från kommunen till extern part måste ha ett direkt samband till
verksamheten och kan ges i form av reklamgåvor eller representationsgåvor.
Reklamgåvor skall vara försedda med kommunen eller verksamhetens namn
eller logotyp eller ha stark anknytning till kommunen.
En representationsgåva är avsedd att bidra till goda förbindelser mellan
kommunen och extern part. Representationsgåvan skall rikta sig till hela den
mottagande organisationen och kan till exempel vara blommor eller en
fruktkorg.
2.4.2 Mottagande av gåvor
Huvudregeln är att kommunens representanter inte tar emot gåvor i samband
med arbetet eller uppdrag. Detta då även gåvor av obetydligt värde kan bedömas
otillbörliga.
Gåvor som följer som ett naturligt led i representation, exempelvis reklamgåvor
eller representationsgåvor, kan i vissa fall vara tillbörliga men detta måste
bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
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Gåvor som inte följer som ett naturligt led i representation har troligen inte
samband med uppdrag eller arbete och det finns därigenom en stor sannolikhet
att mottagande eller givande av en sådan gåva anses otillbörlig.

3. Trivselfrämjande åtgärder
Trivselfrämjande åtgärder är inte representation utan en personalvårdsförmån
som arbetsgivaren ger till sina anställda för att skapa trivsel och samhörighet i
arbetet samt en god fysisk och psykisk hälsa hos personalen.
För alla personalvårdsförmåner gäller att de ska:
 Vara av mindre värde.
 Inte kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört arbete.
 Erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett anställningsform.
 Tillhandahållas på arbetsplatsen, med undantag från personalutflykter.
3.1 Förfriskningar och enklare förtäring
Förfriskningar och enklare förtäring innebär när medarbetare eller
förtroendevalda bjuds på kaffe, te, läsk, bulle, godis, frukt, smörgås, tårta eller
annan enklare mat och dryck i samband med arbete.

4. Muta och jäv
Kommunalt anställda medarbetare eller förtroendevalda får aldrig missbruka sin
ställning.
Frågan om muta kan aktualiseras i samband med representation både där
Älmhults kommuns personal är mottagare eller givare av representationen.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för
någon annans räkning mottager en muta eller annan otillbörlig belöning för sin
tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också
mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och
det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete.
Jäv för offentliganställda är när en anställd eller förtroendevald skall anses ha ett
sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna
gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan
påverka dess utgång. Jävig medarbetare får inte delta i representationen eller
vidta någon åtgärd i ärendet.
Vid jäv skall medarbetare meddela detta till närmaste chef.

5. Redovisningskrav
Ansvarig som beslutar om representation skall beakta den lagstiftning som finns
inom området för representation, det vill säga främst skatteverkets
avdragsbegränsningar som gäller för moms samt om förmånsbeskattning av
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anställda skall ske. Ansvarig skall även kontrollera att redovisningen sker på rätt
sätt.
Den som själv deltagit i representationen får inte beslutsattestera kostnaden. I
dessa fall skall överordnad chef attestera fakturan. Beloppsgränser och särskilda
regler för momsavdrag och eventuell förmånsbeskattning skall alltid beaktas.

5.1 Redovisning av extern representation
Den som beslutat om representationen skall på faktura eller liknande verifikat
kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och
kommunens verksamhet. Detta sker genom att bifoga dokumentation till
verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med representationen
 Datum för representationstillfället
 För- och efternamn på samtliga deltagare/mottagare
 Namn på de organisationer som gästerna företräder

5.2 Redovisning av intern representation
Den som beslutat om representationen skall på faktura eller liknande verifikat
kunna visa att sammankomsten kan klassificeras som intern representation.
Detta sker genom att bifoga dokumentation till verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med representationen
 Datum för representationstillfället
 Deltagarförteckning med för- och efternamn. Vid större arrangemang kan
inbjudan till arrangemanget där inbjudna deltagare framgår bifogas som
underlag.
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5.3 Redovisning av gåvor till anställda
Den som beslutat om gåva skall på faktura eller liknande verifikat bifoga
dokumentation till verifikatet.
Följande information skall anges:
 Syftet med gåvan
 Datum då gåvan överlämnades
 För- och efternamn på mottagaren av gåvan
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 220 Begäran om ändring av uppdrag i samband
med beslut om nybyggnation av grundskola för
årskurs 7-9
Ärendenummer KS 2019/79

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå klara
senast augusti 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112, att grundskola årskurs 7–9
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
Ovanstående uppdrag har givits direkt till tekniska förvaltningen i samverkan
med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen istället för,
som brukligt, till tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden. Nämnderna har därefter att ge sina respektive förvaltningar
i uppdrag att genomföra beslutet. Utifrån detta begär tekniska nämnden en
ändring av beslut 2019-06-24, § 112 pt 2 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta processen med att planera
och återkomma med förslag på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

ska i första hand söka lösas inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är
belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti 2022.
Tekniska nämnden beslutade 2020-09-01, § 83, föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
-

Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå klara
senast augusti 2022.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämnden 2020-09-01, § 83
 Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 112

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med Tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Elizabeth
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Tekniska nämnden

§ 83 Begäran om ändring av uppdrag i samband
med beslut om nybyggnation av grundskola för
årskurs 7-9
Ärendenummer TN 2019/35

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112 att grundskola årskurs 7–9
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
Ovanstående uppdrag har givits direkt till tekniska förvaltningen i samverkan
med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen istället för,
som brukligt, till tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden. Nämnderna har därefter att ge sina respektive förvaltningar
i uppdrag att genomföra beslutet. Utifrån detta begär tekniska nämnden en
ändring av beslut 2019-06-24, § 112 pt 2 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta processen med att planera
och återkomma med förslag på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Tekniska nämnden

ska i första hand söka lösas inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är
belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti 2022.
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, § 112

Tekniska nämndens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

98

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2019-06-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 112 Lokalbehov högstadium
Ärendenummer KS 2019/79

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att grundskola årskurs 7–9 ska byggas.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i samverkan med
kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
genast starta processen med att planera och återkomma med förslag på
lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå
klara senast augusti 2022.
3. Medel om 2,5 miljoner kronor för planering, förprojektering, kostnadskalkyl
och framtagande av förslag finansieras genom upplåning och tillförs tekniska
nämnden.
4. När förslag är upprättat ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige för beslut
om investeringsbudget samt kompensation i driftsbudget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har påkallat behov, 2019-04-24 § 76, av utökade lokaler
för högstadium i Älmhult centralort senast hösten 2022.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredning kring lokalbehoven för
kommunens olika verksamheter fram till år 2030, baserad på
befolkningsprognoser. Även i denna utredning framkommer behov av utökade
lokaler för högstadium. Det är angeläget att planering påbörjas omgående varför
kommunledningsförvaltningen önskar ett politiskt beslut.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04, § 122
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 91
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Utbildningsnämndens beslut 2019-04-24, § 76
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05
_____
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 217 Kommungemensam redovisningsmodell,
självkostnad, med jämförelser av taxor och
avgifter med relevanta kommuner
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner utfört Uppdrag ”kommungemensam
redovisningsmodell, självkostnad, med jämförelser av taxor och avgifter
med relevanta kommuner”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunchefen 2019-11-25 i uppdrag att till nästa års
beslut om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla jämförelser av
taxor/avgifter med relevanta kommuner.
Föreligger en modell för övergripande kostnadsfördelning som utgår från
kommunbas 20. Kommun-Bas 20 har som huvudsyfte att medverka till en
enhetlig redovisningsstandard och förenkla inrapportering till det nationella
räkenskapssammandraget. Informationen som lämnas här deltar till statistik och
nyckeltal som bland annat återfinns i kommun och landstingsdatabasen
”Kolada”. Metoden som används till detta kan med fördel användas för att räkna
fram självkostnad även i andra sammanhang.
Föreligger även en mall för hur nämnderna ska redovisa sina förslag till
reviderade taxor och avgifter. Mallen möjliggör jämförelser med relevanta
kommuner. Mallen påvisar även intäktsbortfall i de fall kommunen väljer att
subventionera taxor och avgifter i förhållande till lagstiftning.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 125
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-29
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 202

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125 Kommungemensam redovisningsmodell,
självkostnad, med jämförelser av taxor och
avgifter med relevanta kommuner
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige godkänner utfört Uppdrag ”kommungemensam
redovisningsmodell, självkostnad, med jämförelser av taxor och avgifter
med relevanta kommuner”

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunchefen 2019-11-25 i uppdrag att till nästa års
beslut om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla jämförelser av
taxor/avgifter med relevanta kommuner.
Föreligger en modell för övergripande kostnadsfördelning som utgår från
kommunbas 20. Kommun-Bas 20 har som huvudsyfte att medverka till en
enhetlig redovisningsstandard och förenkla inrapportering till det nationella
räkenskapssammandraget. Informationen som lämnas här deltar till statistik och
nyckeltal som bland annat återfinns i kommun och landstingsdatabasen
”Kolada”. Metoden som används till detta kan med fördel användas för att räkna
fram självkostnad även i andra sammanhang.
Föreligger även en mall för hur nämnderna ska redovisa sina förslag till
reviderade taxor och avgifter. Mallen möjliggör jämförelser med relevanta
kommuner. Mallen påvisar även intäktsbortfall i de fall kommunen väljer att
subventionera taxor och avgifter i förhållande till lagstiftning.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-29
 Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 202
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För Information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Uppdrag ”kommungemensam redovisningsmodell,
självkostnad, med jämförelser av taxor och
avgifter med relevanta kommuner”
Ärendenummer KS 2019/114

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunchefen 2019-11-25 i uppdrag att till nästa års
beslut om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla jämförelser av
taxor/avgifter med relevanta kommuner.
Föreligger en modell för övergripande kostnadsfördelning som utgår från
kommunbas 20. Kommun-Bas 20 har som huvudsyfte att medverka till en
enhetlig redovisningsstandard och förenkla inrapportering till det nationella
räkenskapssammandraget. Informationen som lämnas här deltar till statistik och
nyckeltal som bland annat återfinns i kommun och landstingsdatabasen
”Kolada”. Metoden som används till detta kan med fördel användas för att räkna
fram självkostnad även i andra sammanhang.
Föreligger även en mall för hur nämnderna ska redovisa sina förslag till
reviderade taxor och avgifter. Mallen möjliggör jämförelser med relevanta
kommuner. Mallen påvisar även intäktsbortfall i de fall kommunen väljer att
subventionera taxor och avgifter i förhållande till lagstiftning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-29
 Kommunfullmäktige beslut 2019-11-25 2019/114 § 202

Ärendeberedning
Kommunfullmäktige gav kommunchefen 2019-11-25 i uppdrag att till nästa års
beslut om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla jämförelser av
taxor/avgifter med relevanta kommuner.
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Vad är självkostnad?
Enligt kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan
författning. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, och detta
kallas i lagen för självkostnadsprincipen.
Enkelt förklarat är självkostnaden en fullständig kostnad för exempelvis att
producera en hemtjänsttimme. I en självkostnadskalkyl används begreppen
direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader registreras direkt på
kostnadsbäraren – i detta fall hemtjänstenheten, medan indirekta kostnader i en
självkostnadskalkyl fördelas till kostnadsbäraren/hemtjänstenheten med hjälp av
fördelningsnyckel.
Direkta kostnader: De kostnader som kan hänföras "direkt" till
kostnadsbäraren/hemtjänstgruppen. Exempel på sådana kostnader är kostnader
för personal och förbrukningsmaterial, fordon, hyra, it-kostnader mm.
Indirekta kostnader: Indirekta kostnader är kostnader som inte direkt kan
hänföras till hemtjänsttimmen utan måste på något vis samlas upp och fördelas
genom fördelningsnyckel, exempelvis ”overheadkostnader” för administration
och ledning inom förvaltningen.
Respektive förvaltning behöver göra egna kalkyler för hur deras egna indirekta
kostnader ska fördelas mellan verksamheterna. Förvaltningarna behöver även
värdera hur de inom en verksamhet ska fördela de direkta och indirekta
kostnaderna mellan olika tjänster som produceras.
Kommunens kostnader konteras enligt kommun-bas 20
Kommun-Bas 20 har som huvudsyfte att medverka till en enhetlig
redovisningsstandard och förenkla inrapportering till det nationella
räkenskapssammandraget. Informationen som lämnas här deltar till statistik och
nyckeltal som bland annat återfinns i kommun och landstingsdatabasen
”Kolada” (Nyckeltal för kommuner och landsting). Metoden som används till
detta kan med fördel användas för att räkna fram självkostnad även i andra
sammanhang.
Jämförelser med jämförbara och relevanta kommuner
Förvaltningen föreslår att kommunen generellt jämför sig med de kommuner
som refereras till i Kolada. Vid likhetsberäkningen i Kolada rangordnas samtliga
kommuner eller regioner efter hur lika de är vald kommun med avseende på ett
eller flera nyckeltal.
Att jämföra sina taxor och avgifter med kranskommunerna, som inte alls
behöver vara liknande eller jämförbara utifrån Koladas beräkningar, kan
innebära att man jämför sig med en kommun med en annan självkostnad, och
följaktligen en taxa eller avgift som inte alls ska jämföras med Älmhults
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kommun. Dock finns det ett intresse av att jämföra sig med kranskommuner när
det gäller taxor och avgifter, för att stämma av hur man ligger till i länet.
När det gäller taxor och avgifter föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunen som huvudprincip alltid debiterar medborgaren för självkostnad i
enlighet med kommunallagen (med undantag från maxtaxor och annan
subventionerande eller särskild lagstiftning).

Förslag till kommungemensam redovisningsmodell för
hur självkostnad beräknas – samt mall för jämförelse
Steg 1; I samband med att taxor och avgifter ska räknas fram till budgetförslaget
föreslås att förvaltningen tar fram bokslut avseende föregående år som underlag
till självkostnad.
Steg 2; Självkostnaden ska därefter räknas fram för den tjänst som utförts under
föregående år. Det kan göras genom att exempelvis dividera den totala
självkostnaden med totalt antal utförda tjänster för samma år som självkostnaden
avser (exempelvis kostnad per utförd hemtjänsttimme). Därefter fylls kolumnen
”självkostnad 2019” i tabellen nedan. Se även beskrivning ovan under punkten,
vad är självkostnad?
Steg 3; Kommunfullmäktiges beslutade taxa för innevarande år ska fyllas i, och
därefter ska eventuellt förslag till reviderad taxa fyllas i avseende år 2021.
Vidare ska en analys av effekten, i det fall man inte tar ut full taxa enligt
lagstiftning, dvs det intäktsbortfall som blir på grund av att man inte tar ut
lagenlig taxa, det beloppet fylls i under kolumnen ”intäktsbortfall”. Vidare ska
motsvarande taxa hos jämförelsekommunerna fyllas i.
Förslag till mall;
Nämnd:
Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2021
(Mallen ska bifogas förslag till beslut om taxor och avgifter)

Taxa
Plan- och bygglovstaxa

2019

Livsmedel (handläggningskostnad)
Livsmedel (extra offentlig kontroll)
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxa för receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna utfört Uppdrag
”kommungemensam redovisningsmodell, självkostnad, med jämförelser av
taxor och avgifter med relevanta kommuner”

Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till
För Information
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige

§ 202 Taxor och avgifter 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.
2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till
300 kr per timme för 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.
4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och
avgifter 2020 för
o Miljö- och byggnämnden, 2019-06-17, § 55
o Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, § 47
o Tekniska nämnden, 2019-06-26, § 80 och 2019-09-03, § 91
o Med tillägg till taxorna avseende tillfällig saluplats att ”denna
taxa avser ej matvagn och gäller endast en gång per vecka.”
o Utbildningsnämnden, 2019-06-12, §§ 106, 109
o Socialnämnden, 2019-06-05, § 142
5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag
till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på
eventuella förändringar.
o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning
till såväl föreningar som privatpersoner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att till nästa år
tydliggöra möjligheten att göra ett tillägg för kostnaden för heldygnskost
för att skydda pensionärerna mot höga kostnader för mat på särskilt
boende.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till taxor och avgifter för
verksamhetsåret 2020.
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med sammanställning och förslag
till beslut.
Alliansen har sammanställt förslag till beslut gällande taxor och avgifter enligt
nedan:
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens och utbildningsnämndens
konsekvensbeskrivningar till reviderade taxor och avgifter enligt uppdrag
från kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53.
2. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens avgifter för hemtjänst till
300 kr per timme för 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens avgifter för
matabonnemang i särskilt boende till 120 kr per dygn.
4. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt nämndernas förslag till taxor och
avgifter 2020 för
o
o
o
o
o

Miljö- och byggnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

5. Uppdrag
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag
till en köp- och säljorganisation för kosten.
o Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att till nästa års beslut
om taxor och avgifter utreda en kommungemensam redovisningsmodell
för hur självkostnaden beräknas. Modellen ska även innehålla
jämförelser av taxor/avgifter med relevanta kommuner.
o Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att se över
felparkeringsavgifter och tillsyn och återkomma med förslag på
eventuella förändringar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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o Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över
avgifter för hyra av idrottshallar och motsvarande för att öka uthyrning
till såväl föreningar som privatpersoner.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29, § 219
 Alliansens förslag till beslut gällande taxor- och avgifter registrerad 2019-1031
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-22, § 145
 Socialförvaltningens skrivelse daterad 2019-10-08
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24, § 123
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-06-17, § 55
 Utbildningsnämndens beslut 2019-06-12, §§ 106, 109
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21
 Utbildningsförvaltningens skrivelse ”Barnomsorgsavgifter Älmhults
kommun” daterad 2019-05-15
 Utbildningsförvaltningens bilaga ”Barnomsorgstaxa” daterad 2019-05-15
 Socialnämndens beslut 2019-06-05, § 142
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Socialförvaltningens skrivelse ”Jämförelse taxor och avgifter 190227”
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter trygghetslarm” daterad
2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemsjukvård” daterad
2019-02-28
 Socialförvaltningens skrivelse ”Taxor och avgifter hemtjänst” daterad 201902-28
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-23, § 47
 Tekniska nämndens beslut 2019-06-26, § 80
 Tekniska nämndens beslut 2019-09-03, § 91 med bilagor

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 2
och 3 om avgifter för matabonnemang för personer på särskilt boende respektive
hemtjänst.
Lars Ingvert yrkar att avgiften för matabonnemang för personer på särskilt
boende höjs från 90 till 95 kronor per dygn.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Lars Ingvert yrkar att avgifter för hemtjänst fortsätter tas ut som tidigare och
regleras av konsumentprisindex enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige
2017-07-27, § 111 (232 kronor).
Sonja Emilsson (M) yrkar som tillägg i taxan för tillfällig saluplats att följande
läggs till efter avgifterna; ”denna taxa avser ej matvagn och gäller endast en
gång per vecka.”.
Helen Bengtsson (S) instämmer i Sonja Emilssons (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång punkt 1
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsgång punkt 2
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars Ingverts förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Marie Rosenquist (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Bo Bergsjö (L)
Hilda Ayamares Ardash (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Anton Härder (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

19

Beslutsgång punkt 3
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Ingverts (S) förslag och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Lars Ingverts förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Inga Karlsson (M)
Jakob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Marie Rosenquist (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Avstår

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Senada Hodzic (L)
Bo Bergsjö (L)
Hilda Ayamares Ardash (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Anton Härder (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Tommy Lövquist (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tord Helle (SD)
Carl-Gustav Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

19

Beslutsgång punkt 4
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller Sonja Emilssons (M)
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.
Beslutsgång punkt 5
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 215 Redovisning av ej beslutade motioner
oktober 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej beslutade motioner,
oktober 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske.
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Totalt har 20 motioner har ej beretts färdigt. Varav 7 motioner har passerat
beredningstiden på ett år.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 123
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02
 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2020 daterad 2020-09-02

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 123 Redovisning av ej beslutade motioner
oktober 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej beslutade motioner,
oktober 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske.
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Totalt har 20 motioner har ej beretts färdigt. Varav 7 motioner har passerat
beredningstiden på ett år.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02
 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2020 daterad 2020-09-02

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om redovisning av ej beslutade
motioner, oktober 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt och redovisa varför det inte har kunnat ske.
Redovisningen ska göras till kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Totalt har 20 motioner har ej beretts färdigt. Varav 7 motioner har passerat
beredningstiden på ett år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02
 Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2020 daterad 2020-09-02

Ärendeberedning
Sedan redovisningen av ej färdigberedda motioner till kommunfullmäktige i
april 2020 har 7 nya motioner inkommit.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige godkänner redovisning av ej beslutade motioner,
oktober 2020.
Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
Emma.majlov-modig@almhult.se

Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2020
Ärendenummer KS 2020/17

Motion

Inkom till
KF

Remittering

1.

Motion (S) om att bygga ett nytt äldreboende
kombinerat med seniorlägenheter, KS
2019/43.

2019-02-25

Remitterad till planeringsavdelningen och
socialnämnden 2019-04-01.

2.

Motion (MP) om att införa närtrafik i
Älmhults kommun, KS 2019/45

2019-03-25

Remitterad till planeringsavdelningen 201904-01.

3.

Motion (S) om policy mot skadegörelse och
brand, KS 2019/85

2019-05-27

Remitterad till kris- och beredskapsstrateg
2019-06-17.

4.

Motion (SD) om cykelväg mellan Eneryda
och Liatorp, KS 2019/80

2019-05-27

Remitterad till planeringsavdelningen 201906-17.

5.

Motion (S) om planering för busskurer, KS
2019/90

2019-06-24

Remitterad till tekniska nämnden och
planeringsavdelningen 2019-07-01.

6.

Motion (MP) om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult, KS
2019/95

2019-06-24

Remitterad till tekniska nämnden 2019-0701.

7.

Motion (SD) om byggnationer på
Stenbrohult, KS 2019/96

2019-06-24

Remitterad till planeringsavdelningen 201907-01.

8.

Motion (SD) om tillgänglighetsanpassad
badstrand, KS 2019/113

2019-09-30

Remitterad till kultur- och fritidsnämnden
2019-10-17.

9.

Motion (KD) om vandringsled/pilgrimsled
Helge å, KS 2019/110

2019-09-30

Remitterad till kultur- och fritidsnämnden
2019-10-17.

10.

Motion (MP) om barnfetma, prevention och
stärkt elevhälsa, KS 2019/120

2019-09-30

Ej remitterad från Kommunfullmäktige

11.

Motion (MP) om att stärka civilsamhället i
Älmhult, KS 2019/145

2019-12-16

Remitterad till kris- och beredskapsstrateg
2020-01-28.

12.

Motion (MP) om kommunekologisk
kompetens för att säkra biologisk mångfald,
KS 2020/5

2020-01-27

Remitterad till
kommunledningsförvaltningen 2020-02-17

13.

Motion (MP) om utvärdering av
chefsutbildningar, KS 2020/13

2020-02-24

Remitterad till
kommunledningsförvaltningen 2020-03-03

14.

Motion (S) om utveckling av demensvården i
Älmhults kommun, KS 2020/24

2020-03-30

Remitterad till socialnämnden 2020-04-14
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15.

Motion (S) om att öka utnyttjandet av
friskvårdsbidrag, KS 2020/26

2020-03-30

Remitterad till HR-avdelningen 2020-04-14

16.

Motion (S) om att tillhandahålla arbetskläder
för personal inom skolverksamhet, KS
2020/40

2020-04-27

Remitterad till utbildningsnämnden 202005-27

17.

Motion (S) om att öka antalet
2020-06-22
tillsvidareanställda inom socialförvaltningens
verksamheter, KS 2020/49

Remitterad till socialnämnden 2020-08-18

18.

Motion (S) om att införa visselblåsarfunktion
i Älmhults kommunkoncern, KS 2020/52

2020-06-22

Remitterad till HR-avdelningen 2020-08-18

19.

Motion (S) om utveckling av Älmhults
kommuns upphandlingsverksamhet samt
uppföljning av avtal, KS 2020/56

2020-06-22

Remitterad till Ekonomi- och
kansliavdelningen 2020-08-18

20.

Motion (S) om att öka tilliten till
kommunens medarbetare, KS 2020/63

2020-06-22

Remitterad till HR-avdelningen 2020-08-18
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Kommunstyrelsen

§ 216 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 2 2020
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 2 år 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut

•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2
2020 (1 april – 30 juni).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i juli 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 124
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
 Socialnämnden 2020-08-26, § 93
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal 2 2020
Ärendenummer KS 2018/89

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 2 år 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut

•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2
2020 (1 april – 30 juni).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i juli 2020.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
 Socialnämnden 2020-08-26, § 93

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

126

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-09-10
Kommunledningsförvaltningen
Emma Majlöv Modig
emma.majlov-modig@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda
beslut kvartal 2 2020
Ärendenummer KS 2018/89

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport med följande uppgifter:
•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut

•

Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2
2020 (1 april – 30 juni).
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård
och omsorg i juli 2020.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10
 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
 Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-26, § 93

Ärendeberedning
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6h § socialtjänstlagen (SoL) och 28h § Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från
dagen för respektive beslut.
Socialnämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden
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2020-09-10
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ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som
har förflutit från dagen för respektive beslut.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS för kvartal 2 år 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Emma Majlöv Modig

Susann Pettersson

Nämndsekreterare

Kommunchef

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

Socialnämnden

§ 93 Rapportering av ej verkställda beslut 2020
Ärendenummer SOC 2020/52

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 2 2020 (1 april – 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

april – 30 juni). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
juli 2020.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-15
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanställning av ej verkställda beslut
Ej verkställda beslut inrapporterade för kvartal 2 2020 (1 april - 30 juni)
Födelseår Kön Typ av bistånd eller insats
Skäl att beslutet ej verkställts

2020-07-15
Datum för
beviljande/
avbrott

Datum för
kommunens
erbjudande om
insats
2020-03-10

Datum för
verkställighet/
avslut

1936
1952
1995

M
K
M

Permanent bostad
Kontaktperson
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Den enskilde har tackat nej
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2019-12-19
2020-02-06
2019-05-01

2001
1997

M
M

Avslösarservice i hemmet 9.5 LSS
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Bostad med särskild service 9.9 LSS Annat skäl

2019-05-13
2020-01-17

2000
1971
1993

M
M
M

Ledsagarservice 9.3 LSS
Dagverksamhet/sysselsättning
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
Annat skäl

2019-11-18
2018-07-30
2019-05-21

2001

M

Avslösarservice i hemmet 9.5 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2019-10-16

2020-04-16

1995
1993
1982

M
M
M

Daglig verksamhet 9.10 LSS
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Den enskilde har tackat nej
Annat skäl
Den enskilde har tackat nej

2017-12-18
2020-02-18

2020-05-07
2020-05-07
2020-07-03

2003

M

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2020-03-17

2020-07-03

2005

M

Biträde av kontaktperson 9.4 LSS

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2019-04-30

2020-05-07

1928
1933
1935

K
K
K

Permanent bostad
Permanent bostad
Permanent bostad

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
Den enskilde har tackat nej
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2019-09-04
2019-08-02
2019-08-15

2020-05-13

1931
1928

M
M

Permanent bostad
Permanent bostad

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad

2019-08-21
2019-12-05
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2020-05-18
2020-06-24
2020-05-07
2020-04-16
2020-06-30

2020-03-09
2018-11-28

2019-11-12
2019-11-01 201911-27
2019-12-06
2020-04-16

2020-04-22
2020-04-23
2020-05-07

1930

K

Permanent bostad

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2019-08-26

1999

M

Bostad med särskild service 9.9 LSS Den enskilde har tackat nej till erbjudandet

2019-03-20

2019-11-25 202003-13 2020-0330
2019-08-06

1994

K

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, t ex saknar ledig bostad

2019-12-03

2020-03-18

1999

K

Bostad med särskild service 9.9 LSS Resursbrist, t ex saknar ledig bostad

2019-10-21

1935
1999
1994
1979
1998
2008
2004

K
M
K
K
K
M
M

Korttidsboende/växelvård
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Avlösning i hemmet
Daglig verksamhet 9.10 LSS
Öppenvård
Öppenvård/samtalsstöd

2020-02-18
2018-05-21
2019-12-06
2020-03-16
2020-03-19
2020-02-13
2019-12-10

Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
Annat skäl
Annat skäl
Annat skäl
Annat skäl
Annat skäl
Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 211 Hvita Korset - byggnaden
Ärendenummer KS 2019/103

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Byggnaden Hvita Korset rivs och marken tillgängliggörs för
markförsäljning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken
tillgängliggörs för markförsäljning:
2. Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
3. Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning
innan avtal tecknas.
4. Fastigheten dokumenteras innan rivning.
5. Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara
det smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på lämplig
plats inom Almgårdens tomtmark.
6. Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som finns
och göra historien mer offentlig.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2–6

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning av det material
som tagits fram i syfte att stödja det beslut som ska tas angående ett bevarande
eller rivande av Hvita Korset-byggnaden.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 122
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset_Smålands museum rapport
2019:07, Kulturparken Småland, 2019
 Kunskapsunderlag Julia Steen och Hvita Korset_Smålands museum rapport
2018:12, Kulturparken Småland, 2018
 Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning 190425, Kommunstyrelsen
Älmhults kommun, 19-04-25
 PM Statusbedömning, Structor Kristianstad, 2018-10-12
 Vita Korset grov bedömning renovering detaljutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Vita Korset grov bedömning renovering kapitelutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Bedömt konsultkostnader, projektering mm, Beräkningar & Besiktningar
Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Ref objekt NYB förskola i Gävle
 Ref objekt NYB förskola i Knivsta

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Proposition 1
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 1 och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
Proposition 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag punkt 2–6 och finner att
kommunstyrelsen beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122 Hvita Korset - byggnaden
Ärendenummer KS 2019/103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslag till kommunfullmäktige:
1. Byggnaden Hvita Korset rivs och marken tillgängliggörs för
markförsäljning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken
tillgängliggörs för markförsäljning:
2. Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
3. Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning
innan avtal tecknas.
4. Fastigheten dokumenteras innan rivning.
5. Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara
det smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på lämplig
plats inom Almgårdens tomtmark.
6. Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som finns
och göra historien mer offentlig.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1
Kommunstyrelsen punkt 2–6

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning av det material
som tagits fram i syfte att stödja det beslut som ska tas angående ett bevarande
eller rivande av Hvita Korset-byggnaden.

Beslutsunderlag


Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset_Smålands museum rapport
2019:07, Kulturparken Småland, 2019

 Kunskapsunderlag Julia Steen och Hvita Korset_Smålands museum rapport
2018:12, Kulturparken Småland, 2018
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning 190425, Kommunstyrelsen
Älmhults kommun, 19-04-25
 PM Statusbedömning, Structor Kristianstad, 2018-10-12
 Vita Korset grov bedömning renovering detaljutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Vita Korset grov bedömning renovering kapitelutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Bedömt konsultkostnader, projektering mm, Beräkningar & Besiktningar
Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Ref objekt NYB förskola i Gävle
 Ref objekt NYB förskola i Knivsta
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Föreslå kommunfullmäktige beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att
marken tillgängliggörs för markförsäljning.
Elizabeth Peltola(C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken tillgängliggörs för
markförsäljning:
2. Anvisningar ska utformas för att bevara områdets karaktär och historia.
3. Kommunstyrelsen ska godkänna entreprenörers förslag på utformning innan
avtal tecknas.
4. Fastigheten dokumenteras innan rivning.
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken tillgängliggörs för
markförsäljning:
1. Historien kopplat till platsen tas tillvara på, exempelvis genom att bevara det
smidesstaket som finns på platsen och placera smidesstaket på lämplig plats
inom Almgårdens tomtmark.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2. Minnet kring Julia Steen ska bevaras genom den dokumentation som finns
och göra historien mer offentlig.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 4 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarre (S) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarre (S) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-09-14
Kommunledningsförvaltning
Karin Wennberg
karin.wennberg@almhult.se

1(4)

Kommunstyrelsen

Hvita Korset-byggnaden
Ärendenummer KS 2019/103.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning av det material
som tagits fram i syfte att stödja det beslut som ska tas angående ett bevarande
eller rivande av Hvita Korset-byggnaden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset_Smålands museum rapport
2019:07, Kulturparken Småland, 2019
 Kunskapsunderlag Julia Steen och Hvita Korset_Smålands museum rapport
2018:12, Kulturparken Småland, 2018
 Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning_190425, Kommunstyrelsen
Älmhults kommun, 19-04-25
 PM Statusbedömning, Structor Kristianstad, 2018-10-12
 Vita Korset grov bedömning renovering detaljutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Vita Korset grov bedömning renovering kapitelutskrift, Beräkningar &
Besiktningar Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Bedömt konsultkostnader, projektering mm, Beräkningar & Besiktningar
Fjälkinge AB, 2019-05-13
 Ref objekt NYB förskola i Gävle
 Ref objekt NYB förskola i Knivsta
 Tjänsteskrivelse, 20-09-14

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning av det material
som tagits fram i syfte att stödja det beslut som ska tas angående ett bevarande
eller rivande av Hvita Korset-byggnaden.
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Nedan följer en sammanfattning av de utredningar som är mest relevanta.
Förslag till utformning
”Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning_190425, Kommunstyrelsen Älmhults
kommun,19-04-25”

Dokumentet ”Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning” visar att det är
möjligt att utforma den befintliga byggnaden på ett tillfredsställande sätt vad
gäller funktion för den verksamhet som är tänkt att nyttja lokalerna, samt dagens
krav på bla tillgänglighet, energikrav och brand.
I förslaget bevaras huvudbyggnaden och torndelen. Utvändigt återställs
byggnaden efter de ursprungliga ritningarna, med några få justeringar.
Det finns en flexibilitet i Hvita Korset-byggnaden som är värdefull då
byggnaden lätt skulle kunna anpassas efter olika typer av verksamheter.
Förslaget till utformning har utgått ifrån omsorgsförvaltningens önskemål och
behov kring en mötesplats.
Antikvarisk bedömning
”Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset_Smålands museum rapport 2019:07,
Kulturparken Småland, 2019”

Sammanfattning:
• Hvita korsests byggnader är mycket speciella och saknar motsvarigheter både
lokalt och nationellt som barnbördshus.
• Hvita korsets verksamhet satte Älmhult på kartan innan IKEA och får anses ha
ett symbolvärde för orten.
• Byggnadernas reslighet gör det till ett lokalt landmärke.
• Byggnadernas speciella utformning tillsammans med den terrasserade trädgården skapar en unik miljö.
• Hvita korsets byggnader och dess forna verksamhet har ett högt socialhistoriskt
värde.
• Byggnaden med sina samlade värden är en viktig och utmärkande del av
Älmhults historia och identitet.
Rekommendationer:
Utifrån dessa antikvariska aspekter rekommenderar Kulturparken Småland att
tornbyggnaden och huvudbyggnaden bevaras som en enhet. Tornet är den bäst
bevarade byggnadsdelen men dess värde marginaliseras om dess funktion att
länka ihop huvudbyggnadens våningsplan förändras. Tornets och
huvudbyggnadens ursprungliga arkitektur är direkt kopplade till varandra och
utgör en unik byggnadsutformning. Huvudbyggnadens inre har stor potential att
förändras för olika verksamheter då byggnaden egentligen är ett tomt skal.
Kostnadsbedömning
” Vita Korset grov bedömning renovering detaljutskrift, Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge
AB, 2019-05-13”
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Grov kostnadsbedömning för renovering av Vita Korset enligt tillhandahållet
ritningsunderlag, foton samt PM Status bedömning Structor 2018-10-12
och program/åtgärdsbeskrivning, Älmhults Kommun 2019-04-03.
Därutöver rivningsritningar/planritningar daterade 2019-04-25.
Kostnadsbedömningen är endast en fingervisning om möjliga/uppskattade
renoveringskostnader i ett tidigt skede. Fler åtgärder/nya omständigheter kan
tillkomma under detaljprojekteringen och vid utförda rivningsarbeten.
Osäkerhetsfaktorn är i detta skede ganska stor. Kostnadsbedömningen bör därför
endast tjäna som fingervisning i valet mellan att riva och att bygga nytt.
Area: BTA 1090 m2
Kostnadsbedömning (exkl moms):
26 558 SEK/m2
Totalsumma: 28 947 800 SEK

Överväganden
Kommunledningsförvaltningen ser tre möjliga alternativ med hur man kan gå
vidare angående Hvita Korset-byggnaden.
Alternativ 1: Riva hela byggnaden och sälja marken. Exploatör som visat
intresse för att uppföra nya bostäder på fastigheten finns. Detta gör att marken
kan användas för nyproduktion av bostäder. Samtidigt ger detta alternativ
förlorade kulturvärden då byggnaden är en viktig och utmärkande del av
Älmhults historia och identitet.
Alternativ 2: Byggnaden bevaras enligt ”Hvita Korset-byggnaden förslag till
utformning_190425” med syfte att omsorgsförvaltningen ska kunna ha
verksamheter i byggnaden. Fördelen med detta alternativ är att platsen och dess
läge nyttjas för en verksamhet som har funktionsmässiga kopplingar till
Almgården. Emellertid ger detta alternativ dyra lokaler.
Alternativ 3: Kommunen renoverar byggnaden gemensamt med en extern
exploatör. Förslagsvis utvecklas bottenvåningen till en mötesplats i kommunens
regi och de tre övre våningarna till bostäder som den externa exploatören står
för. Detta alternativ skulle medföra att mycket attraktiva och unika bostäder
skulle tillskapas samt att viss yta kan tillhandahållas för verksamhet som har
funktionsmässiga kopplingar till Almgården, dock i mer begränsad omfattning
jämfört med alternativ 2. Det behöver dock arbetas offensivt på att hitta en
exploatör som skulle vara intresserad av ett sådant upplägg.
Slutsats
Byggnadens flexibilitet, att dess samlade värden är en viktig och utmärkande del
av Älmhults historia och identitet samt att Hvita Korset utgör en viktig målpunkt
i den av kommunstyrelsens arbetsutskott godkända rapporten ”Förslag till
hyllning av hedersmedborgaren Ingvar Kamprad, daterad 2019-05-14, talar för
ett bevarande av Hvita Korset-byggnaden”.
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Det är emellertid förknippat med en relativt hög kostnad att renovera byggnaden
vilket genererar en dyr lokallösning som är svår att motivera. I dagsläget finns
heller inga externa intressenter som är villiga att renovera byggnaden och
omforma delar av denna till bostäder varför detta alternativ i praktiken inte är
möjligt. Gällande intresse angående försäljning av marken och uppförande av
flerbostadshus kan kommunledningsförvaltningen konstatera att sådant intresse
finns hos externa byggherrar, detta förutsätter att byggnaden Hvita Korset rivs.
Härigenom kan ett tillskott till nyproduktion av bostäder ske i ett attraktivt läge.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att byggnaden rivs och att tomtmarken
görs tillgänglig för markförsäljning.

Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att byggnaden Hvita Korset rivs och att marken
tillgängliggörs för markförsäljning.
Karin Wennberg

Susanne Pettersson

Planarkitekt

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, planeringsavdelningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Administrativa uppgifter
Län: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kronoberg

Kommun: . . . . . . . . . . . . . . . .

Älmhults kommun

Fastighet: . . . . . . . . . . . . . . . .

Älmhult Vita korset 7

Beställare: . . . . . . . . . . . . . . . .

Älmhults kommun

Kontaktperson: . . . . . . . . . . . .

Paul Robertsson, planeringschef Älmhults kommun

Utförande byggnadsantikvarie:

Josefine Ahlqvist, Kulturparken Småland

Kulturparken Smålands dnr:. . .

150-2018-00265

Skyddad byggnad enligt KML:

Nej

Skyddad byggnad enligt PBL:. .

Nej

Registrerad fornlämning: . . . . .

Ja, RAÄ-nummer Stenbrohult 140:2

Inom riksintresse för Kulturmiljövården:

Nej

Inledning
Med anledning av pågående arbete med detaljplan över fastigheten Älmhult vita korset 7 har
Älmhults kommun gett undertecknad uppdraget att sammanställa en övergripande antikvarisk
förundersökning. Aktuell plats utgör en betydande del av Älmhults historia och Hvita korset var den
verksamheten som satte köpingen på kartan innan IKEA. Även om dagens kvarvarande byggnad
är förhållandevis ombyggd och de flesta av Hvita korsets byggnader i dag är rivna så finns det
kulturhistoriska värden som måste ta till vara i planarbetet.

E 446195

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Den antikvariska förundersökningen kommer fokusera på att hitta och lyfta fram de kulturhistoriska
värdena, vilka är direkt kopplade till Hvita korsets verksamhet i de kvarvarande byggnadsdelarna. Den
tiden som fastigheten användes av SIMO konfektionsfabrik har inte resluterat i några ombyggnader
eller tillbyggnader som tillskrivas ett kulturhistoriskt värde. Rent materiellt finns emellertid ett
nostalgivärde i alla gamla symaskiner med tillbehör som fortfarande är kvar i byggnaden. Då det finns
relativt gott om äldre symaskiner så är deras värde för kulturhistorien relativt begränsat, men det vore
synd om dessa skrotades då det troligen finns intresse för dem.

N 6267382

1:4 876

Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.
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Sammanfattning

Rekommendationer

De kvarvarande byggnaderna från Hvita korsets verksamhet i Älmhult är i varierande skick. Huset
kallad Svenslund är den äldsta kvarvarande byggnadsdelen. Detta hus har en bevarad fasad och
invändigt finns det dekormålningar på valv och över en större nisch som härstammar från Hvita
korsets tid. Svenslunds övre trapphall är väl bevarad. Ett hål i den nordvästra ränndalen har
orsakat skador på byggnadens stomme.

Utifrån dessa antikvariska aspekter rekommenderar Kulturparken Småland att tornbyggnaden och
huvudbyggnaden bevaras som en enhet. Tornet är den bäst bevarade byggnadsdelen men dess
värde marginaliseras om dess funktion att länka ihop huvudbyggnadens våningsplan förändras.
Tornets och huvudbyggnadens ursprungliga arkitektur är direkt kopplade till varandra och utgör
en unik byggnadutformning. Huvudbyggnadens inre har stor potential att förändras för olika
verksamheter då byggnaden egentligen är ett tomt skal. Kvarvarande innerdörrar från Hvita korsets
tid bör lämpligen återanvändas i byggnaden. De väl tilltagna ytorna borde kunna ge plats åt både
hiss och utrymningsvägar.

Huvudbyggnaden är tillstor del förvanskad genom ombyggnation till fabrik. Det finns få spår av
Hvita korsets bruk av byggnaden men de karaktärsbärande verandorna är till stor del intakta men
saknar fönster. i huset finns även en hel del ursprungliga innerdörrar.
Hvita korsets tornbyggnad är till mycket stor del bevarad från våning två och uppåt. Det
karaktärstarka verandorna finns kvar men saknar en del fönster. Trapphuset är bevarat under
plastgolv och skivmaterial. I byggnadsdelen finns flera ursprungliga pardörrar.

•

Hvita korsests byggnader är mycket speciella och saknar motsvarigheter både
lokalt och nationellt som barnbördshus.

•

Hvita korsets verksamhet satte Älmhult på kartan innan IKEA och får anses ha
ett symbolvärde för orten.

•

Byggnadernas reslighet gör det till ett lokalt landmärke.

•

Byggnadernas speciella utformning tillsammans med den terrasserade träd
gården skapar en unik miljö.

•

Hvita korsets byggnader och dess forna verksamhet har ett högt
socialhistoriskt värde.

•

Byggnaden med sina samlade värden är en viktig och utmärkande del av
Älmhults historia och identitet.

Även byggnadsdelen Svenslund är bevarandevärd speciellt då dess yttre är i stort sett oförändrat
sen Hvita korsets tid. Invändigt är huset betydligt svårare att anpassa till nya verksamheter och
skadorna i byggnaden bidrar till mer omfattande restaureringsbehov. Det är emellertid bra om de
kvarvarande dekormålade inredningsdetaljerna kunde bevaras för framtiden.
Hvita korset byggnaderna utgör en sällsam enhet och en stor del av det som är synnerligen märkligt
är hur Svenslund ligger i förhållande till tornet och huvudbyggnaden. Om Svenslund försvinner
kommer en stor död yta att skapas framför huvudbyggnaden. Om detta blir verklighet krävs en
hänsynsfull gestaltning av det uppkomna tomrummet.

Invändigt var Hvita korset inrett med träpaneler på väggarna. Bilden är troligen tagen i huset
Solhöjden. Notera soffan som är dekorerad med Hvitakorets symbol.
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Historisk Bakgrund

696
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Marken som Hvita korset-byggnaden ligger på har historiskt sett tillhört Klöxhult Norregård
i Pjätteryds socken. Efter att stationssamhället Älmhult grundats 1862 kom området mellan
Södra stambanan och Klöxhult att succesivt börja bebyggas. Under 1800-talets sista decennier
genomgick Norregården ägostyckningar och avsöndringar, vilka gav upphov till ny gårds- och
torpbebyggelse på de marker som gränsade mot Älmhults köping. Kring 1920 hade köpingen
vuxit så mycket att Norregårdens marker blev aktuella för Älmhults vidare expansion, vilket
resulterade i ytterligare avsöndringar. Gården Svenslund verkar ha tillkommit kring 1882 som
avsöndring från Norregården. När Svenslund köptes av makarna Stéen 1921 innehade gården
1/128 mantal och bestod av minst två byggnader, varav den ena ännu finns kvar på platsen. När
bebyggelsen vid Hvita korset inkorporerades med Älmhults köping 1928 kom fastigheten att få
namnet stadsäga 334.
Det rivna huset kallat Stéensborg var troligtvis gården Svenslunds ursprungliga mangårdsbyggnad,
vilken på bild ser ut som ett klassiskt salshus. Detta hus kan mycket väl ha uppförts runt 1882.
Den ännu kvarvarande byggnaden, kallad Svenslund i denna förundersökning, har ett mycket
säreget utseende och dess ursprungliga funktion är svår att orda om. Huset är byggt med
tidstypiska arkitektoniska drag och detaljer från sent 1800-tal och fram till 1920. Även byggnaden
kallad Solhöjden kan ha varit uppförd innan 1921. Detta baseras på att byggnaden hade typiska
arkitekturdetaljer från 1910-talet. De två byggnaderna vilka användes som kök och tvätteri kan
även dessa ha uppförst tidigare än 1921.
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Hvita korset kring 1921. På bilden syns byggnaden som kallas Svenslund. Till vänster syns trappräcken vilka bör
tillhöra byggnaden kallad Stéensborg
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Hvita korsets läge i förhållande
till Älmhults köping 1902. ©
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Hvita korsets framväxt
Efter att Hvita korset öppnat verksamhet (barnbördshus,
barnsjukhus, barnhem, barnsköterskeutbildning och husmorsskola
samt ”vilohem” för havande) i byggnaderna 1921 påbörjades
arbetena med att bygga ut. Det är oklart i vilken ordning
bebyggelsen på platsen tillkommit eller hur många byggnader
som faktiskt fanns på platsen från början. Men det är helt rimligt
att bebyggelsen var fullt utbyggd efter att ladugården uppförts
1928. Enligt Älmhults-vetaren Lars-Erik Ejenborn byggdes husen
utan ritningar i olika etapper men undertecknad tror snarare
att ritningar gjordes av Gustaf Stéen, då det är hans visioner
om torn, verandor och detaljrikedom som präglar byggnadens
utformning. Troligtvis är det en lokal byggmästare som står
bakom själva byggandet. Det som lätt kan konstateras då man
möter byggnaden och studerar dess förflutna är att detta måste

Efter Hvita korset
ha kostat en förmögenhet att uppföra. Byggnaderna är och
var stora, hade utmärkande många fönster med varierande
utformning, taken var stora och krävde avancerade plåtarbeten
och den terrasserade trädgården med sina höga stenmurar och
trappor imponerar. Under en kort tid, på max 10 år byggdes
allt detta samtidigt som Hvita korset bedrev en omfattande
sjukvårds- och utbildningsverksamhet. Det finns en rimlig
möjlighet att huvudbyggnaden, tornet, ladugården samt
utbyggnaden av Stéensborg och huset Betanien var det som
faktiskt byggdes under denna tid och resten av husen stod
redan på platsen.
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Efter nedläggningen av Hvita korsets verksamheter 1943
användes byggnaden som sjukhus och vilohem för överlevande
koncentrationslägerfångar efter krigets slut. 1947 såldes
fastigheten till Simon Lindholm som byggde om husen för
sin konfektionsfabrik vid namn SIMO konfektion. Byggnaden
byggdes kontinuerligt ut under tiden som konfektionsfabrik, den
första ombyggnaden gjordes 1949 men det är tillbyggnaden
av fabriken 1953 som börjar förvanska de ursprungliga
byggnadsdelarna. 1968 byggs den stora lagerbyggnaden
nordväst om huvudbyggnaden och dessförinnan hade de gamla
fristående husen på fastigheten rivits. 1981 förändras tornets
och huvudbyggnadens reveterade fasad genom plåtinklädnad.
Efter dessa om- och tillbyggnader sker ytterst få förändringar av
byggnadskomplexet.
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Hvita korsets byggnader
Tornet
Huvudbyggnaden

Ladugård

Solhöjden

Svenslund

Kök och tvätteri

Stéensborg

Betanien

Flygbild från 1936. Notera att huvudbyggnaden och tornets verandor har träpanel under fönstren.Smålands museums arkiv. Fotograf Olle Lilljeqvist.
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Svenslund
Byggnaden som undertecknad valt att kalla Svenslund är
med stor säkerhet uppförd innan makarna Stéen inhandlar
fastigheten och är således den äldsta bevarade byggnaden
kvar på platsen. Huset är byggt med tidstypiska arkitektoniska
drag och detaljer från sent 1800-tal och fram till 1920. Men
kompositionen av byggnadens norra fasad är synnerligen
märklig med tre frontespiser/risaliter med olika bredd och
mansardtak som radas upp bredvid varandra.
Redan på bilder från ca 1921 kan man se hur osymmetrisk
både byggnadskroppen och fönstersättningen är på huset,
vilket skapat en disharmoni som egentligen inte finns i
premodernistiska arkitekturstilar. Det finns flera tänkbara
scenarier som kan förklara husets konstiga form, men ingen
som kan ge ett definitivt svar i dagsläget.

Utvändigt är fasaden klädd med liggande fasspontpanel, vilken
troligtvis hade en gul kulör under 1920-talet och fram till slutet
av 1940-talet, då byggnadsdelen troligtvis målades vit för första
gången. Den gula kulören kan ses på färgflagor. Huset har
ett sammelsurium av fönster och huset långsidor har helt olika
arkitektoniska uttryck. Byggnadens mansardtak samt takkupor
är klädda med skivtäckande plåt, vilken målats i en svart kulör.
Husets ursprungliga fönster är kvar vad gäller båge och karm,
men samtliga glas är utbytta mot plast. Byggnadens huvudentré
ät verandaliknade och den ursprungliga dörren finns troligtvis
kvar bakom skivmaterial och brädor.
Det är svårt att bedöma användningsområdet för byggnaden
under tiden som Hvita korset bedrev sin verksamhet. Flera av
husets mellanväggar har tagits bort för att skapa fria ytor för
konfektionsfabriken. Där mellanväggana är rivna eller i dåligt
skick kan man ana att dessa är plankväggar men det är troligt
att byggnaden ursprungligen uppfördes med timmerstomme.

Makarna Stéen fotograferade framför Svenslund efter att fastigheten inköpts för Hvita korsets ändamål.

Det finns emellertid en del detaljer bevarade som får anses ha
ett kulturhistoriskt värde. På bottenvåningen finns flera valv
som dekorerats med målningar av växtornamentik i en klassisk
stil. Över ett av valven finns även ett vitt så kallat frimurarkors,
vilket var Hvita korsets symbol. Målningarna är målade direkt
på väggpanel bestående av fanerskivor som ramas in av ett
slätt listverk. Denna paneltyp var förkommande i flera andra
av Hvita korsets byggnader men endast i Svenslund kan man
se hur dessa såg ut när de uppfördes. Byggnadens innertak
bestod i vissa rum av samma typ av panel. Även rummen med
pärlspontstak är från Hvita korsets tid. De få kvarvarande
innerdörrarna har en typisk utformning från 1920-talet, vilket
tyder på att byggnaden genomgått en kraftig renovering för att
anpassas till verksamheten.

Dörren som sköterska står vid är med stor sannolikhet
huvudentrén in till Svenslund.
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Svenslunds övre trapphall är till mycket stor del bevarad från Hvita
korsets tid. Notera den ålderdomliga eldragningen i taket. Rummets
färgsättning härör från Hvita korsets tid.

Bladslingor och frukter målade på en valvpelare.

Hvita korsets symbol målad över ett valv.
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Sista resten av alla de kakelugnar som en gång värmde upp byggnaden.
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Skadebild
Svenslund har en omfattande fuktskada som beror på läckande tak i den nordvästra
ränndalen. Vattnet har gjort omfattande skador på samtliga bjälklag, stomme, syll,
panel samt fönster. Skadan är emellertid lokal och berör ett samlat område. Det
finns dessutom en överhängande risk att ett antal symaskiner med tillhörande bord
av metall snart kommer rasa genom mellanbjälklaget då dessa står placerade i en
hög rakt över skadeområdet.

Antikvarisk bedömning
Byggnaden är onekligen i eftersatt skick, vilket skapat rejäla skador. Byggnadens
skal och yttre stomme är trots skadan i princip bevarad från Hvita korsets tid.
Invändigt är byggnaden en rätt sorglig syn då den vandaliserats och belamrats med
skräp. Den enda som egentligen är värdefullt i byggnadens inre är den kvarvarande
dekoren i form av valv och väggmålningar, speciellt målningen av det vita korset.
Detta är det enda resterande signumet från verksamheten i någon av byggnaderna.

Delar av fast inredning från Hvita korsets tid. Över väggalkoven står det: Eget bo med trevnad och ro, det vill jag tro, är
det bästa i världen. Dörren in till rummet har en utformning typisk för 1920-talet.

Fönster i Svenslunds övre trapphall. Väggarnas färgsättning tillkom under tiden för Hvita korset och fönstrens beslag är
typiska för sekelskiftet 1900.

Gamla symaskiner med tunga underreden faller snart genom golvet.
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Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden uppfördes med största sannolikhet
mellan 1922 och 1927. Fram till 1928 var fastigheten
som Hvita korset låg på fortfarande en del av Klöxhult
Norregård, vilken tillhörde Pjätteryds landskommun. Äldre
arkivmaterial från Pjätteryds landskommun överlämnades
inte till Älmhults kommun vid kommunreformen. När
Älmhults-kunnige Lars-Erik Ejenborn uttalat sig om Hvita
korset är hans uppfattning om tillkomsttid ännu vagare än
ovan nämnda.
Huvudbyggnaden byggde direkt mot Svenslunds västra
gavel och husen fick en förbindelse invändigt, troligtvis
i det nordvästra hörnet. Huvudbyggnaden innehöll
förlossnings- och lärosalar. Övriga funktioner i byggnaden
är med svårtydliga.
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Huvudbyggnaden har fyra våningsplan samt någon form av källare. Källaren kunde inte
inspekteras. Byggnaden täcks ett stort mansardtak, vilket välver sig över våning tre och
fyra. Taket är täckt med svartmålad skivtäckande plåt. Mansardtakets form går igen i
byggnadens frontespiser och takkupor. Byggnaden uppfördes troligen med restimmer
som stomme, men detta kan inte bekräftas utan att riva ner innerpanel. Fasaden var
ursprungligen reveterad i en vit kulör och dess utvändiga snickeridetaljer var målade
i en mörkare kulör. Vissa fasad partier var ursprungligen klädda men träpanel. Dessa
verkar främst förekomma på verandorna men även på huvudbyggnadens västa fasad.
Träpanelerna ersätts av revetering under 1940-talet.
Invändigt kläddes väggarna med en panel av fanérskivor vikta ramades in av ett slätt
listverk. Denna typ av väggbeklädnad valdes troligen för att den var enklare att hålla ren
än en spontad panel eller tapetklädda väggar.

Antikvarisk bedömning
Huvudbyggnaden har genomgått stora förändringar efter att SIMO konfektion övertagit
byggnaden. Men det faktum att 1949 år planer på att riva de övre våningsplanen
samt fyra våningar på tornet inte realiserades gör att stora delar av byggnadens yttre
stomme och dess mycket speciella och karaktärstarka formspråk och storlek bevarades.
Tyvärr har en hel del fönster bytts ut men långt ifrån alla och likt tornets fönster finns
det en möjlighet att flera verandafönster finns kvar bakom uppsatt skivmaterial, då
karmarna fortfarande är kvar. Invändigt är byggnaden kraftigt omgjord för att fungera
som konfektionsfabrik. Mellanväggarna är i princip borta och endast i de hall-liknande
utrymmena innanför pardörrarna ut till torntrappan kan man ana ursprungliga små
rum. Ursprunglig rumsindelning kan ses på att de kvarvarande spegeldörrarna är in situ
och väggarna är klädda med en enkel panel av plywood inramad av ett enkelt listverk
eller fasspontpanel. De två stora verandorna/balkongerna som vetter mot öster är
förutom igensatta fönster samt en senare tillkommen mellanvägg i bra bevarat skick,
även ursprungligt golv är till synes kvar. Det finns en handfull bevarade spegeldörrar
med glasad överdel, vilka är spridda över samtliga våningsplan. Byggnaden har kvar
flera ursprungliga kattvindar och flertal av dessa har sina originaldörrar, vilka har
en typisk 1920-talsstil i fyllningarnas utformning fast i en betydligt mindre skala.
Ursprungliga lister och foder har till stor del bytts ut men kan ses på flera platser i
byggnaden.

Södra fasaden.

På uppmätningsritningarna 1948 gjordes en fasadförändring på huvudbyggnadens södra fasad, då entréndorren och
verandafönstren togs bort. Dessa syns emellertid på en flyg bild från 1947.
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Det kulturhistoriska värdet hos Hvita korsets huvudbyggnad är till största delen
koncentrerat till dess yttre unika formspråk, fasad, originalfönster och tak. Invändigt
finns endast värde i de kvarvarande ursprungliga snickerierna, dörrar, lister, foder och
väggpaneler. Likt tornet finns det ett värde i vetskapen om varför huset utformades med
så mycket detaljer.
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Den undre verandan på huvudbyggnadens östra gavel har igensatta
fönster och dörr täckt med skiva. Verandans golv är ett av få bevarade
från Hvita korsets tid.

I huvudbyggnaden finns flera dörrar av denna typ bevarade. Några är
täckta med skivor. Denna dörr leder in till den övre verandan på östra
fasaden.
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Huvudbyggnaden och tornet har genomgående samma utformning på
listverk och paneler. På bilden syns öppningarna för verandafönster på
en av huvudbyggnadens verandor. Bakom den högra skivan finns ett
fönster men då fönstersmygen inte är särskilt djup på vänster sida så
finns det en liten möjlighet att något döljer sig bakom.
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Ett taklandskap
Utmärkande för de tre byggnadsdelarna tillhörande Hvita korsets verksamhet är det mäktiga landskapet som byggnadernas
tak skapar. Taken har till största delen mansardtakets form men mångfalden skapad av tornhuven, frontespiserna och takkuporna är helt klart unik och saknar helt motsvarigheter sett ur både ett lokalt och ett nationellt perspektiv på barnbördshus.
Den ursprungliga skivtäckande plåten ger ytterligare karaktär till taklandskapet. Lagningar av taket har gjorts med bandplåt.

Ritningarna till höger föreställer
byggnaden före och efter SIMOs
planerade ombyggnation 1949. Denna
blev lyckligtvis inte av utan byggnaden
fick behålla sitt unika formspråk. Den
som gjorde ritningarna missade en
rad detaljer framförallt på Svenslunds
märkliga norra fasad. Se omslagsbild.
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Bild från Hvita korsets tid. Byggnadens verandor har reveterats.

Bilderna visar samma utrymme i vindsvåningen. Den anatomiska planschen och bokhyllan är på samma plats.
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Vykort över Hvita korset. Bilden visar tornets och huvudbyggnadens västra fasad. Det syns tydligt att huvudbyggnaden har stående och liggande träpanel i olika fält. Bild tillhandahållen av Älmhults kommun.
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Tornet

Antikvarisk bedömning

Hvita korsets torn bör ses som en separat byggnadsdel och är en synnerligen
märklig företeelse som saknar motsvarigheter sett ur både ett lokalt och ett
nationellt perspektiv på barnbördshus. Tanken bakom byggnaden var inte
enbart att vara en förbindelse mellan huvudbyggnadens fyra våningsplan
utan dess utformning berodde på det gamla husmorsknepet att trappklättring
sätter igång förlossningen. Gustav Stéen hade även en sällan skådad vurm
för balkonger och verandor, vilket kom att prägla tornets utformning. Varje
våningsplan i tornet utformades med en U-formad bred trappa i väster
och ett väl tilltaget trapplan/svale i öster. I svalens södra del var pardörrar
in i huvudbyggnadens olika våningsplan och i dess norra del gick likadana
pardörrar ut i små inglasade verandor. På entréplanet fanns en öppen brokvist
i stället för veranda. Från den femte våningens svale gick en mindre trappa
upp till våningen direkt under tornhuven. Denna bestod av ett litet kvadratiskt
rum med fyra små fönster, ett i varje vädersträck.

Tornet har genomgått förhållande vis få omgestaltningar. De ursprungliga
trapporna finns kvar mellan våning två till sex och fasspontpanelen är kvar
men på vissa platser igensatt med Masonite/treetexskivor. Samtliga golv
är utbytta. Flera urspungliga fönster finns kvar och det är trolig at dessa
kompletterats med innerbågar. På varje våningsplan har fönster satts igen med
skivmaterial men fönsterkarmarna finns kvar. Det finns en chans att fönstren
sitter kvar bakom skivorna. Utvändigt har dessa fasadpartier klätts med plåt,
vilket gör det omöjligt att reda ut saken utan att börja riva ner det invändiga
skivmaterialet. Flera av de ursprungliga pardörrarna finns kvar men vissa har
bytts ut eller klätts med skivmaterial. Ett fåtal dörrar verkar även ha kvar sina
urpungliga trycken, vilka utgörs av dekorativa dörrvred med långskylt (avlång
metallbricka). Den invändiga färgsättningen av trapphuset verkar tillsynes
oförändrad men måleriarbetena har utförts slarvigt. Det flesta listverk är
bevarade, mest förändring har skett genom utbyte av golvlisterna. Även den
ursprungliga handledaren finns kvar mellan vissa våningsplan.
Det är tydligt att tornet är den bäst bevarade delen av Hvita korsetbyggnaderna, sett till den fasta interiören. Byggnadsdelen har ett
kulturhistoriskt värde då den still stor del är bevarad, från tiden då
den uppfördes, under diverse skivmaterial. Värdet förstärks genom
att dess funktion fortfarande är läsbar, dels som trapphus och dels
som förlossningspåskyndare med plats för vila på varje våningsplan.
Byggnadsdelens ovanliga utformning och vetskapen om att dess egentliga
upphovsman hade ett speciellt öga för just verandor får anses ge den ett
högt kulturhistoriskt värde. Tornet är tillsammans med huvudbyggnaden ett
blickfång i landskapet och har miljöskapande värden för platsen och Älmhult.
De kvarvarande byggnaderna har ett symbolvärde för Älmhult, då de satte
orten på kartan långt innan IKEA.

Tornet byggdes troligen med en stomme av restimmer, detta har inte
bekräftats då undertecknad inte brutit upp några paneler. Utvändigt
reveterades trapphusets fasadi en vit kulör. Verandorna hade ursprungligen en
vit träpanel under fönstren och snickeridetaljerna målades i en kontrasterande
kulör. Byggnadens tak kläddes med skivtäckande plåt, vilken målades i en
svart kulör.
Invändigt kläddes väggarna med fasspontpanel med karaktäristisk bred
spånt. Denna paneltyp användes frekvent både som vägg- och takbeklädnad
i tornet samt på väggar inne i huvudbyggnaden. Taklisterna utgjordes av
klassisk hålkärlslist och golvlisten hade en enkel profilering i överkant.
Fönsterfodren invändigt hade en elegant men diskret profil som kan beskrivas
som jugendstil. Fönsterbrädan bestod av en kraftig profilerad bröstlist. I
det lilla rummet under tornhuven fick väggar och tak en enklare panel som
bestod av fanerade skivor kantade av ett enkelt listverk. Även denna paneltyp
kan ses i de övriga kvarvarande Hvita korset -husen. Trappan utformades
ursprungligen med en deskret profilerad trappnäsa på varje steg och med en
enkel utformning av räcke med dekorativa små knoppar vi hörn och avslut.
Den ursprungliga handledaren utgjordes av en rund stång i trä uppsatt på små
enkla metallfästen.
Pardörrarnas dörrblad är två stående speglar längst ner med en överliggande
tvärgående spegel. Dörrbladens överdel är glasad med en dekorativ
spröjsning. Tornets verandafönster var spröjsade och bestod av sex bågar med
enkel allmoge-spröjsning, vilka fördelades om tre bågar på var sida om en
tvärpost. Fönstertypen förekom även på huvudbyggnadens verandor.
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Flygfoto från 1947. Bilden är hämtad i Smålands museums arkiv. Fotograf Olle Lilljeqvist. Notera att
huvudbyggnaden och tornet är helt reveterat.

Tornet i april 2019.
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Ett dörrpar i tornet som undsluppit inklädnad med skivmaterial. Notera
det fina vredet.

Tornets trappa har en U-form med diskreta detaljer. På detta
våningsplan har trappstegen klätts in med en kraftigt förvanskande
linoeummatta.
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Trappstegen såg ursprungligen ut så här. Notera den fina ledstången.
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Högst upp under tornhuven finns en liten takmålning från Hvita korsets tid.

Fönster i ett av tornets verandor. Fönstren har försetts med simpla innerbågar.
Då fönsternichen i de igensatta fönstret bredvid är djup är troligen fönstret helt bortplockat.
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Ladugården
Efter att Hvuta korset blivet en del av Älmhults köping 1928
ansökete man om bygglov för en ladugård. Ladugården
uppfördes men förstördes i en brand kring 1940. Några bilder
på ladugården har inte påträffats men på ritningarna kan man
tydligt se hur formspåket från huvudbyggnaden återfinns i
mansardtaket, fönsterutformningen och flertalet fönsterkupor.

Ladugårdens gunde förseglades med ett flackt tak efter branden.

Snitt ur ladugårdsritning från 1928.

162

På bilden skymtas ladugården bakom granen. Byggnadens mansardtak var klätt
med stickespån.
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Solhöjden
Huset Solhöjden låg där SIMOs stora fabriksbyggnad uppfördes 1968. På husets södra sida
uppfördes en stor balkong. Baserat på de fotografier som finns av byggnaden bör denna ha
använts som avdelning för nyfödda barn. Det är svårt att avgöra byggnadens exakta ålder men
de invändiga spegeldörrarna har en typisk spegelsättning som är typiskt för sekelskiftet 1900. På
bilderna ser byggnaden sliten ut i förhållande till andra bilder av Hvita korsets samlade bebyggelse,
vilket stöder teorin att byggnaden kan ha funnits på plasten redan innan makarna Stéen köpte
Svenslund. Byggnaden hade troligtvis en gul fasadkulör likt den ännu kvarvarande Svenslund.
Solhöjden revs inför byggandet av SIMOs stora fabrikshall.

Solhöjdens balkong där spädbarn luftades i långa rader. Till höger Solhöjdens västra fasad samt interiörbild.
Julia och Gustaf Stéen sitter bredvid varandra, mitt i nedersta raden.
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Kök och tvätteri
Båda dessa byggnader kan mycket väl ha uppförts innan Hvita korset verksamhet kom till Älmhult.
Formspråket tyder på att de uppförst under 1800-talets slut men tyvärr finns inget identifierat
källmaterial som kan stödja teorin. Båda byggnaderna fanns kvar på platsen 1960 enligt
Lantmäteriets ortfoton.

De norra fasaderna av köket och tvätteriet. Mannen på bilden var Hvita korsets köksmästare John Pettersson.
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Stéensborg
Huset Stéensborg uppfördes troligen 1882 på avsöndrad mark från Klöxhult Norregård. Huset var ett salshus med sexdelat plan. När byggnaden köptes för Hvita korsets verksamhet byggdes det ut åt väster. Enligt
Julia Stéens barnbarn var det detta hus som barnsköterskeeleverna bodde i under sin utbildningstid på Hvita
korset.

Vykort.

Stéensborg byggdes ut åt väster med ett mycket speciellt formspråk.

Stéensborg sett från Ljungbyvägen. Huset har en tidstypisk utformning för det sena 1800-talet.
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Betanien

Trädgården

Betanien var Julias och Gustafs privata bostadshus. Det är ont om bildmaterial som visar
byggnaden men det som finns visar veranda och balkong. Det är emellertid fullt möjligt att
dessa bara är tillbyggnader på ett hus som redan fanns på platsen. Makarna Stéen anlade
en utmärkande trädgård på husets västra sida, vilken pryddes av en damm med fontän i.
Huset revs efter 1960.

Fastigheten ligger i en sluttning åt öster. Under Hvita korsets tid anlades kraftiga terrasseringar
och odlingar runt byggnaderna för att försörja verksamheten med mat. De kraftiga murarna
finns fortfarande kvar och bidrar till huvudbyggnadens och tornets reslighet. Även det smäckra
smidesräcket härstammar från Hvita korsets tid. Murarna och räckena är väl bevarandevärda då
de ger platsen en speciell grace, som inte de sentida räckena av rör och murarna i slät betong
någonsin kan skapa. Kvar i trädgården finns en rad äldre träd, främst kastanj.

Julia Stéen framför Betanien.

Kraftiga stenmurar på huvudbyggnadens södra sida. Notera skillanden mellan räckena. det övre härstammar
från Hvita korsets tid.
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Hvita korset byggnaderna i april 2019.

SIMO konfektions fabriks- och lagerbyggnad från 1968.

Huvudbyggnaden invändigt, de flesta innerväggarna togs bort då byggnaden blev fabrik.

Fabriks- och lagerbyggnaden invändigt.
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Källförteckning
Kartmaterial
•

Lantmäteriets fastighetskarta

•

Lantmäteriets historiska kartor. Elmhults köping 1902

Arkiv
Riksarkivet- mantalslängder Pjätterydssocken
Smålands museums arkiv
Älmhults kommunarkiv

Fotografier och ritningar
De svartvita fotografierna i denna antikvariska förundersökning har tillhandahållits av Julia Stéens
barnbarn Benedikta Ekstedt Sogneus och Nils Gunnar Steen Ekstedt.
Ritningar har tillhandahållits av Niclas Rosenbalck, arkivarie på Älmhults kommun.
Uppmätningsritningarna över de kvarvarande byggnadskropparna gjordes 1948 av Eksjö industri
AB, inför SIMOs planerade ombyggnation.
Undertecknad undersökte och fotograferade byggnaden den 16 april 2019. Samtliga bilder och
ritningar har genomgått bildredigering.
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1

Inledning
Sammanfattning

Innehåll

Ett förslag har tagits fram över hur Hvita
Korset-byggnaden skulle kunna renoveras
och byggas om.
Förslaget utreder om det är möjligt att
utforma den befintliga byggnaden på ett
tillfredställande sätt vad gäller funktion
för den verksamhet som är tänkt att
nyttja lokalerna, samt dagens krav på bla
tillgänglighet, energikrav och brand.

Inledning
Sammanfattning
Program
Program för omsorgsförvaltningen
Ytor/Areaberäkningar
Utformning renovering/ombyggnad
Planer
Fasader
Beskrivning

Förslaget ligger även till grund för den
kostnadsbedömning som tagits fram för
en renovering av byggnaden.
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2

Program
Omsorgsförvaltningen

Program för omsorgsförvaltningen

Ytor/Areaberäkningar

• Daglig verksamhet

• Bruttoarea (BTA): 1090 m²

• Café

• Bruksarea (BRA): 960 m²

3

Utformning
Renovering/ombyggnad

I förslaget bevaras huvudbyggnaden och
torndelen. Utvändigt återställs byggnaden
efter de ursprungliga ritningarna, med
några få justeringar.
Tornets funktion att länka samman
byggnadens våningsplan bevaras För
att uppnå dagens krav för tillgänglighet
placeras en hiss i torndelens norra del.

• Utställning Julia Steen
• Föreningslokal PRO/SPF

Det finns en flexibilitet i Hvita Korsetbyggnaden som är värdefull då
byggnaden lätt skulle kunna anpassas
efter olika typer av verksamheter.
Förslaget till utformning har utgått ifrån
omsorgsförvaltningens önskemål och
behov kring en mötesplats.

• Möteslokal
• Anhörigstöd
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3

Ritningar
Renovering/ombyggnad
DAGLIG VERKSAMHET
CAFÈ
UTSTÄLLNING JULIA STEEN

WC

RWC

MÖTESLOKAL

WC

RWC

beÿntlig trappa

BTA: 294 m²
BRA: 257 m ²

ny trappa

beÿntlig trappa

BTA: 317 m²
BRA: 286 m ²

beÿntlig trappa

KÖK

ny hiss

ny hiss

PLAN 1

PLAN 2

WC

WC

FÖRENINGSLOKAL PRO/SPF
STÄD

KONTOR 4 PERS.

CAFÈ
UTSTÄLLNING
JULIA STEEN

BTA: 179 m²
BRA: 148 m ²
RWC

beÿntlig trappa

beÿntlig trappa

BTA: 300 m²
BRA: 268 m ²

beÿntlig trappa

PENTRY

ny hiss
ny hiss

PLAN 3
VITA KORSET, RENOVERING OCH OMBYGGNAD

PLAN 4
VITA KORSET 7, ÄLMHULT

ÄLMHULTS KOMMUN

PLANER

DATUM 190425

SKALA 1:200 (A3)
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Bef. veranda
rivs och byggs
upp på nytt

Ny tillbyggnad

Fasad och takkupor byggs upp på nytt

FASAD NORR
FASAD NORR

FASAD VÄSTER
FASAD VÄSTER

FASAD SÖDER

FASAD ÖSTER

VITA KORSET, RENOVERING OCH OMBYGGNAD

VITA KORSET 7, ÄLMHULT

ÄLMHULTS KOMMUN

PLANER

DATUM 190425

SKALA 1:200 (A3)
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Beskrivning:
Program för byggnaden:
Plan 1: Daglig verksamhet/café/utställning
Julia Steen.
Plan 2: Café/utställning Julia Steen.
PRO/SPF föreningslokal
Plan 3: Generell möteslokal.
Plan 4: Kontor 4 personer.
Åtgärder:
Sättningar åtgärdas.
Utvändig vägg mot norr byggs upp på
nytt då tegelbyggnad som ligger framför
rivs.

Verandadelen mot öst rivs och byggs upp
på nytt.
Fönster: Nya efter gamla upplagor.
Dörrar utvändigt: Nya efter gamla
upplagor.
Hiss: Ny glashiss installeras. Korgmått
1400x1100mm.
Trappor: Plan 1-2 får ny trappa i entrén.
För övrigt renoveras befintliga trappor
och räcken byts ut mot nya som liknar
befintliga men följer dagens lagkrav.
Golv: Rätas upp samt byggs på för att
klara brandkrav. Ytskikt nya trägolv.
Dörrar invändigt: Nya.

Takkonstruktionen samt takkupor byggs
upp på nytt.

Väggar invändigt: Spacklas, vävklistras
och målas.

Installationer:
Nya dragningar överallt.
Elinstallationer dras om.
Nytt värmesystem
Ny ventilation
Nytt dagvattensystem.
Nya tapp- och spillvattenledningar.

Väggar i trapphus: Brandskyddsmålad
träpanel.

Ytterväggar: Tilläggsisoleras utvändigt
(befintliga ytterväggar är 200mm).

WC: Nya, enkelt utförande.

Fasad: Ny träpanel. Målas.

Väggar i rummet/verandan mot öst:
Målad träpanel
Undertak: ?

Pentry: Nya, enkelt utförande.

Tak: Nytt plåttak. Även takkonstruktionen
rivs och byggs upp på nytt.
Kupor: Nya.

VITA KORSET, RENOVERING OCH OMBYGGNAD

BESKRIVNING

DATUM 190425
Kommunledningsförvaltningen, Älmhults kommun, Hvita Korset-byggnaden förslag till utformning, 190709
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Inledning
Bakgrund
Hvita korset i Älmhult är resterna av ett speciellt barnbördshus och barnhem, som drevs av
Julia Stéen mellan åren 1921 och 1943. Kulturparken Småland har fått i uppdrag av Älmhults
kommun att framställa ett kunskapsunderlag rörande Julia Stéen och hennes verksamhet vid
Hvita koret. Fastigheten är idag aktuell för expolatering.

Syfte
Syftet med kunskapsunderlaget är att ge kommunen en inblick i verksamheten som bedrevs
vid Hvita korset samt varför dess grundare Julia Stéen är en synnerligen betydelsefull person
att uppmärksamma. Hon var både som en ovanligt företagsam kvinna i Sverige under tidigt
1900-tal samt en framträdande Älmhults-profil.

Metod
Kunskapsunderlaget har tagits fram med hjälp av material från Älmhults kommunarkiv, Örebro
arkivcentrum och Smålands museums arkiv. Julias barnbarn, Benedikta Ekstedt Sogneus och Nils
Gunnar Steen Ekstedt, har intervjuats och undertecknad har tagit del av deras personliga arkiv.
Platsbesök har gjorts vid den kvarvarande huvudbyggnaden i Älmhult samt vid hennes grav i
Pjätteryd. Även Örebro läns museum, Kalmar läns museum och Adolfsbergs hembygdsförening
har bistått med information och bildmaterial. Ett särskilt tack till arkivarie Niclas Rosenbalck,
Älmhults kommunarkiv.

Administrativa uppgifter
Kommun: . . . . . . . . . . . . . . . . Älmhults kommun
Socken: . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbrohults socken
Fastighetsbeteckning: . . . . . . . Vita Korset 7
Beställare: . . . . . . . . . . . . . . . Älmhults kommun, Henrik Johanssson, stadsarkitekt
Antikvarisk medverkande: . . . . Josefine Ahlqvist, Kulturparken Småland
Kulturparken Smålands dnr:. . . 2018-180-00304
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Porträtt av Julia taget kring 1890
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Vem var Julia Stéen
Julia Johansson föddes i Karlskoga den 25 juni 1874. Hennes far Nils Johansson var
stationsinspektör till yrket och kom ursprungligen från Skåne. Under 1800-talets
senare hälft fanns det gott om arbete för stinsar runt om i alla de nybildade
stationssamhällena, vilket medförde att familjen ofta flyttade. Julias familj kom
1893 att byta efternamn till Maury. Julia var yngst av sju syskon och tillbringade sin
uppväxt i Örebro, Kumla och Stockholm.
I oktober 1898 gifte sig Julia med skoförsäljaren Gustaf Werner Stéen från Kumla.
Julia hade redan som ogift blivit gravid och födde sonen Nils strax efter bröllopet. Nils
dog emellertid mycket tragiskt i en hjärnhinneinflammation året efter. Det är troligt
att sonens öde var något som ledde till att Julia utbildade sig till sjuksköterska och
sedermera barnmorska. Hon läste till sjuksköterska i Tranås kring sekelskiftet 1900
och vidareutbildade sig till barnmorska i Stockholm 1904. Julias utbildning i Tranås
leddes bland annat av hennes syster Elisabeths man, överläkaren Henrik Casper
Tham. Åren efter sin examen arbetade Julia som ackuschörska (äldre benämning på
barnmorskeyrket) i Örebro.
Kring sekelskiftet 1900 innebar utomäktenskapliga barn fortfarande skam och Julias
personliga erfarenhet gav henne idén att starta en privat förlossningsklinik dit kvinnor
kunde komma redan tre månader innan förväntad födsel, för att vila upp sig och
dölja sina graviditeter för omvärlden. I verksamheten ingick även ett barnhem, kallat
barnkrubba, som ordnade fosterhem åt de barnen som inte kunde följa med sina
mödrar hem men tog även hand om sjuka barn. Kopplat till barnkrubban startades en
utbildning av barnsköterskor samt husmorsskola. En del av de kvinnor som utbildade
sig till barnsköterskor gjorde detta i samband med sina graviditeter. De kvinnor som
önskade dölja sina graviditeter för omvärlden skrevs in som okända.
Julia hyste stor aktning över samhällsutvecklingen i Tyskland under början av
1900-talet och framförallt deras barn- och mödravård, vilken onekligen låg långt
före den svenska. Likt många svenskar vid tiden var Julia fascinerad över hur
Tyskland kunde resa sig ur den ekonomiska krisen efter första värdskriget och hur
nationalsocialisterna under 30-talet återigen gjorde Tyskland till ett föregångsland
inom barn- och mödravård. Hennes vänliga inställning till Tyskland vände emellertid
mycket kvickt efter andra världskrigets utbrott.
Julia var en speciell kvinna med drivkraft utöver det vanliga. Hennes strävan efter att
hjälpa utsatta mödrar och barn i en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt är en bedrift
med all rätt att uppmärksamma. Hon gav inte upp trots problem med myndigheternas
byråkrati och sina egna personliga tragedier. Julia fick aldrig några mer biologiska
barn efter sonen Nils, utan sörjde för andras. Hennes man Gustaf var svekfull och
bedrog henne med en annan kvinna under tiden i Örebro. Denna kvinna sköt enligt
uppgift Gustaf i ögat och Julia ska personligen ha avväpnat henne.
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Hvita korsets framväxt
Julia startade sin första förlossningsklinik
i Kumla 1910, men kom redan året
därpå att flytta verksamheten till
Adolfsbergs brunnsområde i Örebro. När
förlossningskliniken öppnade anmäldes
hennes verksamhet direkt, då Julia
inte hade skickat in alla nödvändiga
papper samt saknade tillgång till läkare.
Problemen var enkelt lösta och under två
år pågick både förlossningsverksamhet
och barnsköterskeutbildning i villa
Björkliden under namnet Elsas hem.
Elsa var Julias andranamn samt hennes
mors namn och Julias barnkrubbor kom
att kallas Syster Elsas hem även efter
stiftelsen Hvita korsets bildande 1911.
Hälsomyndigheten
hade
emellertid
smärre anmärkningar, vilket ledde till
att verksamheten ständigt bevakades.
1913 flyttades verksamheten, vilken då
hade fått namnet Hvita korset/ Örebros
barnbördshus, in till Nygatan i centrala
Örebro, men Julias bekymmer med
myndigheterna fortsatte. Redan 1915
flyttades kliniken igen till Västra gatan
i Kumla, men vid årets slut lades Hvita
korsets verksamheter ner.

Under åren i Kumla och Örebro gick utvecklingen av Hvita korset i stå. Verksamhetens
lokaler var förhållandevis små och det var svårt att anpassa dessa efter nya rön
inom förlossningsvården samtidigt som barnkrubban krävde mer utrymme, då Julia
var mycket noggrann med sina val av fosterfamiljer till barnen. Ett återkommande
klagomål från myndigheterna var att det fanns allt för många barn i barnkrubban,
dessa var ofta fler än vad hon hade tillstånd att ha. Men Julia vägrade att lämna
från sig barn till fosterfamiljer som hon inte ansåg vara trygga. Under tidigt 1900tal förekom änglamakeri där fosterföräldrar vanvårdade fosterbarn så illa att de
dog. Fosterfamiljssystemet medgav att fosterhemmen fick betalt även om barnen
dog. Själv kom Julia att ta hand om två pojkar som fostermamma. Den ena pojken,
Salomon, kom sedermera att bli adopterad av Julia och hennes man Gustaf.
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Motstående sida: Överst, Villa Björkliden i Adolfsbergs brunnsområde där verksamheten drevs från 1911. Nederst, Nygatan
11 i centrala Örebro där Hvita korsets verksamhet låg förlagd till de översta våningsplanen.
Denna sida: Överst ,interiörbild från Villa Björkliden. Nederst, bild tagen inför examination av barnsköterskeelever i Villa
Björkliden. Julia Stéen sitter längst ner som nummer fyra från vänster räknat.
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Förlossningssalar på Nygatan11 i
Örebro. Möblerna och utrustningen
följde med i flytten till Småland.
Annons från ca 1911.
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Interiörbilder från Nygatan 11 i Örebro. Möblerna från verksamheten i Örebro flyttade med till Småland.
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I slutet av 1915 meddelade Julia att en större lantgård hade inköpts för Hvita
korsets ändamål. Gården låg i Getasjökvarn utanför Emmaboda och hade
tillräckligt med utrymme för att bedriva både förlossningsklinik, barnkrubba samt
barnsköterskeutbildning. Gården som hette Sjökvarn hade emellertid en stor
nackdel, det var omständigt att ta sig dit. Hvita korset i Örebro och Kumla hade legat
förhållandevis nära järnvägen, vilket var av stor betydelse för att gravida kvinnor
lätt skulle kunna ta sig dit från andra delar av landet. Trots problemet blev Hvita
korset kvar i Getasjökvarn fram till 1921, då gården Svenslund i Älmhult köptes av
makarna Stéen.

Gården Sjökvarn utanför Emmaboda där Hvita
korset bedrev verksamhet mellan 1915 och 1921

Julia annonserade sin verksamhet genom
kryptiska meddelanden i landets tidningar:
- För patienter från landsorten, som
någon tid före nedkomsten önskar
dietisk omvårdnad till skydd och bot mot
moderskapet och förlossningstillfällets
farligaste fiender: äggvita, socker etc.
givets tillfälle till god inackordering för
morderat pris.
Fem barnsköterskeelever vid kvarnen
i Lyckebyån i Getasjökvarn.
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Sjökvarnsgård 1917. Efter flytten till Getasjökvar inhandlades två islandshästar till Hvita korsets verksamheter. Hästarna
Pelle och Pompe följde sedremera med till Älmhult.

Pelle, Pompe, barnen i barnkrubban samt personal från Hvita korset åker släde. Bilden är tagen framför huset Steensborg
i Älmhult i slutet av 1920-talet.

187

14

• SMÅLANDS MUSEUM R APPORT 2018:12

Hvita korset i Älmhult
Svenslund hade ett perfekt läge ett par stenkast från Södra stambanan och det fanns
gott om plats och möjligheter för tillbyggnader. Det tog några år innan platsen hade
uppnått sin fulla potential, men när Hvita korset i Älmhult var färdigutbyggt kunde
man stoltsera med en av landet största institutioner för barn- och mödravård. För
Älmhultsborna blev Hvita korset det lokala barnbördshuset och Älmhults mest kända
invånare Ingvar Kamprad föddes där 1926. För kvinnor som födde barn utanför
äktenskapet var Hvita korset en möjlighet till ett bättre liv för både mor och barn.
Fram till 1943 var Hvita korset en av Älmhults största arbetsgivare och den
verksamhet som satte Älmhult ”på kartan”. Utbildningen för barnsköterskor var den
största i landet och lockade unga kvinnor från norr till söder. Elevantalet varierade
mellan 30-50 elever åt gången. Barnsköterskorna från Hvita korset var mycket
eftertraktade på arbetsmarknaden och efterfrågan var så stor att en förmedlingsbyrå
upprättades i Stockholm för att matcha barnsköterskor med familjers olika behov
och önskemål. De utexaminerade barnsköterskorna hade speciella dräkter och en
klassisk sköterskebrosch med bokstäverna VK. De barnsköterskor som skulle arbeta
i hemmen hade även gemensam ytterklädsel i form av långkappa och hatt.
Verksamheten vid Hvita korset dokumenterades med fotografier av en professionell
fotograf. Varje avgångsklass fotograferades och även många av barnen fick vara
med på bild. Samtliga avgångsklasser noterads även i tidningen med namn och
härkomst.

Bilderna på följande sida visar barnsköterskeutbildningen i Älmhult
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Bilder från barnsköterskeutbildningen. Ovan lär sig eleverna att lägga förband.
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Förutom barnsköterskeutbildningen kunde Hvita korset erbrjuda kortare studier i husmorskunskap.
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Byggnaderna
Julias make Gustaf var ekonomiansvarig och i hög grad inblandad i Julias
verksamhet. Gustaf hade en förkärlek för verandor, balkonger och torn och
tillsammans med Julia utformade de ett mycket speciellt barnbördshus med ytterst
få motsvarigheter i länet rent arkitektoniskt. När Svenslund inköptes bestod gården
av mangårdsbyggnad och en del ekonomibyggnader. Dessa kom att kompletteras
med flera friliggande byggnader för klinikens olika funktioner. I huset Steensborg
bodde barnsköterskeeleverna med barnen i barnkrubban. Varje elev ansvarade för
ett barn under sin utbildningstid.
I början av 1920-talet försågs den gamla mangårdsbyggnaden med stora balkonger
där de nyfödda barnen luftades i spjälsängar. Balkongerna kom emellertid att
ersättas av en ny större förlossningsbyggnad med ett torn i fem våningsplan.
Byggnaden försågs givetvis med balkonger och glasverandor. Tornets trapphus
var utformat efter tanken att trappklättring sätter fart på förlossningen och det
fanns flera viloplatser där den födande kunde vila. Till komplexet hörde även huset
Solhöjden, en ladugård, en köksbyggnad samt tvätteri. På markerna runt om Hvita
korset fanns köksodlingar och i utkanten av gårdsbebyggelsen låg familjen Stéens
egna hus kallat Betanien, vid en vacker trädgård samlad kring en damm. Utöver
Hvita korset förvärvade även familjen Stéen Kalvs gård i Pjätteryd, där man bland
annat drev sommarkoloni för barnhemsbarnen och höll kor för hushållet på Hvita
korset. Kalvs gård innehas än idag av Julias barnbarn.

Julia och Gustaf står framför mangårdsbyggnaden till de nyinköpta Svenslund 1921.

194

SMÅLANDS MUSEUM R APPORT 2018:12 •

Huvudbyggnaden innan Steensborg och tornet uppfördes.
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Huvudbyggnaden försågs med en rejäl balkong innan tornet uppfördes. På balkonen luftades spädbarnen i långa rader.
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Julia Stéen vid sitt hus Betanien.

Ladugård,
nedbrunnen

Kök och
tvätteri

Solhöjden
Torn och
huvudbyggnad

Steensborg

Betanien
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Tornbyggnaden under tidigt 1930 - tal
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Hvita korsets köksmästare framför köksbyggnaden och tvätteriet

Kökspersonalen
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Slutet för Hvita korset
Julia Stéen drev verksamheten vid Hvita korset fram till våren 1943. Återigen var det
hälsomyndigheterna som hittade brister i verksamheten. Faciliteterna var omoderna
och saknade bland annat vattenklosett samt centralvärme, och det slarvades med
innehållet i medicinskåpen. I tidningarna skrevs det en hel del om bristerna på Hvita
korset och ett anonymt brev ordade om rena missförhållanden. Men kritiken förblev
inte obesvarad utan på flera håll i landet gick Hvita korset-systrar samman och
skrev lovord om föreståndarinnan, hennes skola och kunskaper. En statligt utsedd
kontrollant Dr. Wickbom hade en rad anmärkningar om barnsköterskeutbildningen,
vilket var helt obefogat då det han ansåg saknades i utbildningen inte var
förekommande i barnsköterskeutbildningar i andra delar av landet heller.
Det var egentligen inte bristerna som hälsovårdsmyndigheten påtalade som var
orsaken till att Hvita korset lades ner. Julia Stéen ordnade raskt med både nya
vattenklosetter och ett badrum, men de privata förlossningsklinikernas tid var
förbi. Trots att Hvita korset hade en mycket human prissättning kunde de inte
konkurrera med de större sjukhusens BB-avdelningar och Älmhultsborna började
vända sig till Ljungby lasarett för förlossningshjälp 1938. Hvita korset hade allt mer
fått funktionen som mödrahem medan barnkrubban och utbildningarna fortsatte
som tidigare. En och annan förlossning skedde emellertid fortfarande men tillsynen
av den ansvarige provinsialläkaren var mycket sporadiskt, vilket delvis gjorde av
verksamheten föll i onåd.
Barnkalas på Kalvs gårds sommarkoloni.
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Trots ansträngningarna från Hvita korset sida att åtgärda bristerna som
hälsomyndigheterna påpekat ställdes krav på Julia Stéens avgång som
föreståndarinna och en ny styrelse för stiftelsen. Julia som närmade sig 70 år steg
åt sidan och en annan barnmorska vid namn Signe Andersson tog över rollen som
föreståndarinna. I maj 1943 byttes Hvita korsets styrelse ut men ingen av dessa
åtgärder var tillräckliga för att kunna driva verksamheten vidare och Hvita korset
sattes i konkurs. Barnhemmet tillhörande Hvita korset lades ner försommaren 1943
medan förlossningsverksamheten pågick året ut.
Julia Stéen avled på Kalvs gård 1952 och ligger begravd på Pjätteryds kyrkogård
tillsammans med sin make Gustaf, som gick bort redan 1933.
Efter nedläggning av Hvita korset 1943 kom lokalerna under en period att
användas som läger åt Röda korset, där överlevande från andra världskrigets
koncentrationsläger fick vila och återhämta sig.
I slutet av 1940-talet byggdes huvudbyggnaden med dess torn om till en
konfektionsfabrik. SIMO Konfektion innehade fastigheten fram till 2015 då den
såldes till Älmhults kommun. Under åren som konfektionsfabrik revs de flesta av
byggnaderna från Hvita korets tid och den kvarvarande huvudbyggnaden med
torn byggdes ut med stora lagerutrymmen och fabriksytor. Idag kan man endast
ana hur den speciella byggnaden såg ut under tiden som barnbördshus och endast
terrasseringarna i trädgården visar på den omfattande trädgårdsanläggningen som
en gång funnits på platsen.

Under första halvan av 1900-talet genomgick förlossningsvården
i Sverige stora förändringar. I slutet av 1800-talet skedde över
90 % av alla förlossningar i kvinnornas hem. Mellan 1920 och
1940 skedde en dramatisk förskjutning av förlossningarna
från hemmen till institutioner som förlossningshem och
landstingsanslutna BB-avdelningar.
Hemförlossningarnas andel sjönk till ca 35 % och omkring
1950 föddes endast 5 % av barnen i hemmet.
1920 tillkom en ny lag som indelade riket i barnmorskedistrikt
med fast anställda barnmorskor.1938 anstiftades stadsbidrag
för mödra- och förlossningsvård och barnmorskorna lämnade
de privata barnbördshusen och hemförlossningarna för att
arbeta inom den statliga förlossningsvården.
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Julia Stéen var en kvinna långt före sin tid. Med en sällan skådad
företagsamhet förenat med en synnerligen humanistisk syn på
kvinnors och barns situation i samhället skapade hon en trygg plats
för att hjälpa de utsatta. Verksamheten i Älmhult var betydelsefull
för samhällsutveckling i stort, som en del av kvinnokampen,
samt på lokalnivå som en av ortens största arbetsgivare. Hvita
korset var ett rikskänt ”varumärke” vilket inte skämdes för sig.
Julia stred för sin kontroversiella verksamhet mot myndigheter,
vilka inte var redo att medge att det hon gjorde var rätt i en tid
då änglamakerskor fortfarande vanvårdade fosterbarn till döds.
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Barnsköterskorna från Hvita korset hade en
”Mary Poppins” liknande ytterklädsel som
arbetsuniform då de arbetede ute i hemmen.

203

29

30

• SMÅLANDS MUSEUM R APPORT 2018:12

Källor
Arkiv
•
•
•

Arkiv centrum Örebro
Smålands museums arkiv
Älmhults kommunarkiv

Bilder
• Nästan samtliga bilder kommer från Benedikta Ekstdet Sogneus privata arkiv.
• Den exteriöra bilden på Villa Björkliden kommer från Adolfsbergs
hembygdsförening.
• Den exteriöra bilden på Nygatan 11 i Örebro samt flygfotot över Hvita korset i
Älmhult är hämtade från digitalt museum.
• Tidningsannonserna kommer från Älmhults kommunarkiv samt arkivcentrum i
Örebro.

Muntliga källor
• Benedikta Ekstedt Sogneus
• Nils Gunnar Steen Ekstedt
• Niclas Rosenbalck
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Uppdragsnummer: 1224-1801

Vita Korset, Älmhult
PM-Statusbedömning
Bakgrund
Byggnaden Vita Korset har ett historiskt värde i kommunen och är därför föremål för utredning inför
framtida beslut om byggnadens användande och fortlevnad. Byggnaden står tom sedan ett antal år
tillbaka.

Uppdrag
Structor Kristianstad AB har på uppdrag av Älmhults kommun att utreda byggnadens
byggnadstekniska status och utreda om enbart själva tornbyggnaden kan bevaras.

Utförande
Platsbesök och erfarenhetsbedömning.

Kontroll
Kortfattat kan konstateras att byggnaderna har ett mycket omfattande renoveringsbehov.
Själva tornbyggnaden är sammanbyggd/sammankopplad med en stor del av den andra vita 3plansbyggnaden. 3-plansbyggnaden stagar upp/stabiliserar tornet och den kan således inte rivas hur
som helst. Den bör i så fall också bevaras.
Den gula tegel-/betongbyggnaden är uppförd senare och kan rivas.
Tornet har i sig en ganska kraftig sättning i hörn mot nordväst som behöver åtgärdas.
All fasadbeklädnad, tak, fönster och ytskikt behöver åtgärdas/bytas ut (det finns rötskadade fönster,
väggpanel).
Elinstallationer behöver dras om.
Värmesystemet behöver bytas ut.
Ventilationen behöver åtgärdas.
Dagvattensystemet fungerar ej.
Hur ser tapp- och spillvattenledningar ut? Sannolikt är det dags för utbyte.
Sanering och utrivning av vissa golv- och väggmaterial kan bli aktuellt.
Rent statiskt går det att bevara byggnaden förutsatt större förstärkningsarbeten.

STRUCTOR Kristianstad AB
Cardellsgatan 8, 291 31 KRISTIANSTAD
Org.nr 556978-9703

www.structor.se
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Åtgärder/Komment
Komment rer
rer
Någon djupare teknisk utredning är inte möjlig i detta skede. Innan en sådan tar vid måste
övergripande frågor besvaras. Den mest relevanta frågan är:
-

Vad skall tornet och vita byggnaden användas till i framtiden?

Om framtida användningsområden finnes erfordras stora investeringar där man initialt behöver reda
ut:
-

-

Tillgängligheten (utrymmesbehov, installation av hiss, RWC, angöring entré)? En
tillgänglighetsutredning behöver arbetas fram.
Brandskydd och nödutrymning (en ny extern utrymningstrappa eller räcker
räddningstjänstens stegbil, utrymningsvägar och framkomlighet inom byggnad och externt).
En brandskyddsutredning måste arbetas fram.
En arkitekt behöver titta på planlösning och övriga funktioner efter kommunens önskemål.
En konstruktör behöver titta på förstärkningsåtgärder.
Energianvändning (byggnaderna är dåligt isolerade idag, skall fjärrvärme installeras?).
Underhållsarbeten (skall ytterpanel vara av trä även fortsättningsvis för byggnadens karaktär,
värmehållning vid icke användning).

Efter sådana initiala arbeten kan sedan en kostnadskalkyl arbetas fram för beslut om eventuellt
färdigställande.

Kristianstad 2018-10-12

Andreas Hansson

STRUCTOR Kristianstad AB
Cardellsgatan 8, 291 31 KRISTIANSTAD
Org.nr 556978-9703

www.structor.se
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Kostnadsbedömning
Rev

Sida

1 (31)

Kapitel

Grov kostnadsbedömning för renovering av Vita Korset enligt tillhandahållet ritningsunderlag, foton samt PM Status bedömning Structor 2018-10-12
och program/åtgärdsbeskrivning Karin Wennberg Älmhults Kommun 2019-04-03.
Därutöver rivningsritningar/planritningar daterade 2019-04-25.
Rivningskostnader för angränsande byggnader som avses rivas helt är ej medräknade, utan endast renovering av huvudbyggnaden (Vita korset)
ingår i kostnadsbedömningen.
Eventuella åtgärder för återställning efter rivning samt markarbeten/markplanering på tomten i övrigt tillkommer.
Endast kostnad för återställning av mark närmast byggnad inkl grävning av nytt dagvatten/dränering är bedömt.
OBS ! Kostnadsbedömningen är endast en fingervisning om möjliga/uppskattade renoveringskostnader i ett tidigt skede.
Fler åtgärder/nya omständigheter kan tillkomma under detaljprojekteringen och vid utförda rivningsarbeten.
Osäkerhetsfaktorn är i detta skedet ganska stor.
Kostnadsbedömningen bör därför endast tjäna som fingervisning i valet mellan att riva eller bygga nytt.
Som hjälpmedel vid framtagande av kostnadsbedömningen har använts wikells kalkylprogram sektionsdata som är ett känt kalkylverk på marknaden
som utgår från normtider och genomsnittskostnader för material och underentreprenader (UE).
I slutet av kalkylen har ett bedömt omkostnadspålägg gjorts för att täcka materialtransporter, hjälpmedel, maskiner, verktyg samt ett
entreprenörsarvode som är normalt för branschen.
Framtagen kostnadsbedömning bedöms normalt ligga inom intervallet +/- 10-15% baserade på antaganden gjorda vid Kalkylarbete.
Ev nya faktorer som framkommer vid utredningsarbete/detaljprojektering kan påverka slutlig kostnad.
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Mängd

Material

Enhet
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Tid
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Tim/Enh.

Timmar

Rev

Sida

2 (31)
Underentreprenader

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KAPITEL
1
SCHAKTER
3
GRUNDKONSTRUKTIONER
4
PLATTA PÅ MARK
5
STOMMAR
6
YTTERVÄGGAR KÄLLARE
7
YTTERVÄGGAR
8
INNERVÄGGAR
9
BJÄLKLAG
10
TRAPPLÖP
11
YTTERTAK
16
FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR
18
INREDNINGAR
19
DIVERSE
20
UNDERENTREPRENADER

SIDA
4
5-6
7
8
9
10 - 12
13
14 - 15
16
17 - 18
19 - 23
24 - 27
28
29 - 31

1

84 178
18 706
50 000
16 743
613 806
149 518
514 614
57 591
180 215
1 601 061
136 107
48 982
5 000
============
3 476 520 SEK

16
17

210,99
14,78
80,00
69,30
2 206,65
551,84
1 852,81
108,00
681,47
959,56
77,56
60,00
========
6 872,96 tim

161 267
1 057
5 877
50 000
40 500
458 839
107 414
30 412
10 558 050
============
11 413 415 SEK

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt
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SAMMANSTÄLLNING

Mängd

Material
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Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Timmar

Rev

Sida

3 (31)
Underentreprenader

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3

3 476 520
3 436 481
11 413 415

Materialkostnad
Total arbetslön 6 872,96 tim x 500,00 SEK
Underentreprenader

1
2

18 326 416 SEK

4
5
6
7
8
9

4

Omkostnadspåslag material
Omkostnadspåslag arbete
Omkostnadspåslag UE
Entreprenörsarvoden
Diverse oförutsett

869 130
859 120
2 853 354

25,00 %
25,00 %
25,00 %
12,00 %
10,00 %

5
6

4 581 604 SEK
2 748 962 SEK
2 290 802 SEK

10
11

16

8
9

11
12

Konsulter, utredningar mm enl sep bedömning

1 000 000

1 000 000 SEK

14
15

7

10

27 947 784 SEK

SUMMA EXKL MOMS

12
13

3

13
14

TOTALSUMMA EXKL MOMS
Statistikuppgift exkl moms: (1 090,00 m²)

28 947 800 SEK
26 558 SEK/m²

15
16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt
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1 SCHAKTER

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Sida

4 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.001

Schakt runt befintlig byggnad i gräsyta
källardel
BFE
Matjordsavtagning H=200 B=3000 (1,0)
CBB.22
Jordschakt vid byggnad 4 m³/m (1,0)
CBB.22
Borttransport jordmassor (2,0)
PBB.53
ø 110 plaströr + makadam (1,0)
PBB.5215
Dagvattenledning ø160 PP (1,0)
CEF.1214
Tillförda grusmassor (2,0)
CEF.1214
Befintliga grusmassor (2,0)
DCL.12
Befintlig matjord H=200 B=3000 (1,0)
DDB.111
Grässådd B=3000 (1,0)

29,0 m

1
2

29,0
29,0
58,0
29,0
29,0
58,0
58,0
29,0
29,0

m
m
m³
m
m
m³
m³
m
m

======
-

12
13

======
-

====
-

======
-

90,00
399,00
284,00
407,00
379,00
672,00
280,00
133,00
74,00
======
2 718

2 610
11 571
8 236
11 803
10 991
19 488
8 120
3 857
2 146
======
78 822

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.006

Schakt för kantbalk H=600 tillbyggda delar +
övrigt
CBB.22
Jordschakt 0,8 m³/m (1,0)
CEF.1214
Återfyll tillförda grusmassor 0,4 m³/m (1,0)
CEF.1214
Återfyll befintliga massor 0,2 m³/m (1,0)
CBB.22
Borttransport 0,6 m³/m (1,0)
PBB.53
ø 110 plaströr + makadam (1,0)
PBB.5215
Dagvattenledning ø160 PP (1,0)
DCL.12
Befintlig matjord H=200 B=3000 (1,0)
DDB.111
Grässådd B=3000 (1,0)

55,0 m

15
16

55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0

m
m
m
m
m
m
m
m

======
-

25
26

======
-

====
-

======
-

143,00
192,00
54,00
117,00
407,00
379,00
133,00
74,00
======
1 499

7 865
10 560
2 970
6 435
22 385
20 845
7 315
4 070
======
82 445

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

-

211

-

161 267
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3 GRUNDKONSTRUKTIONER

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

5 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1

3.034

2
3
4
5
6

IBC.32
ESE.1
ESC.1
ESC.1

Kantbalk med U-element U600 S200 H=600
tillb torn
Siroc U-element U600 JP200 (1,0)
Betong C25/30 (0,1)
Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m) (4,0)
Armering B500CT ø6 (0,22 kg/m) (0,7)

3,0 m

1
2

3,0
0,3
12,0
2,1

m
m³
kg
kg

491,00
159,43
49,27
12,51
======
712

7
8

1 473
478
148
38
======
2 137

0,17
0,07
0,12
0,02
====
0,38

0,51
0,20
0,36
0,06
======
1,13

======
-

======
-

9
10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4
5
6
7
8
9

3.024

11
12

3

ESB
FSF.2
FSF.2
ZSE
IBE.23
ESB
ESE.1
ESC.1
ESB
LBS
LBS
ESB
ESB
ESE.1
ESC.1

Grundmur skalmur H=2000 på sula,
verandadel+tillb torndel fasad Ö
Kantbalk - grundmur
200 lättklinkerblock H=1000 (2,0)
Frakt 200 lättklinker (H=1000) (2,0)
ø 4 kramla (8,0)
50 tung mineralullsskiva-37 (2,0)
Luckform H=1000 (2,0)
Betong C25/30 (0,4)
Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (34,0)
Luckform H=1000 (2,0)
Sockelputs, brädriven H=200 (2,0)
Tunnputs slammad yta, H=800 (2,0)
Sulor
Sulform H=250 (2,0)
Betong C25/30 (0,3)
Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m) (12,0)

20,5 m

10
11
12

41,0
41,0
164,0
41,0
41,0
8,2
697,0
41,0
41,0
41,0

m
m
st
m²
m
m³
kg
m
m
m

693,00
54,81
123,48
237,65
264,00
637,72
426,19
264,00
25,44
50,88

14 207
1 124
2 531
4 872
5 412
13 073
8 737
5 412
522
1 043

1,46
0,40
0,18
1,70
0,27
1,02
1,70
0,50
0,28

29,93
8,20
3,69
34,85
5,49
20,91
34,85
10,25
5,74

-

-

41,0 m
6,1 m³
246,0 kg

45,60
478,29
147,80
======
3 449

935
9 805
3 030
======
70 702

0,44
0,23
0,36
====
8,54

9,02
4,80
7,38
======
175,11

======
-

======
-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

27
28

24
25
26
27
28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

72 838

212

176,25

-
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3 GRUNDKONSTRUKTIONER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kostnadsbedömning

Objekt

Trpt
3.047
Hissgrop BxLxH=1650x2500x1000
EYY
Golv på mark
CEF.1213
150 makadam (7,0)
ESB
V-tät skivform H=200 (10,7)
ESC.24
Expand fogband Volclay RX-101 (9,1)
ESC.1
Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (100,0)
ESE.73
Betong C25/30 v-tät (1,4)
ESE.14
Direktslipad yta vid gjutning (7,0)
EYY
Väggar
ESB
V-tät luckform (9,9)
ESE.73
Betong C25/30 v-tät (1,8)
ESC.1
Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (130,0)
ESB
V-tät skivform (8,3)

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

72 838

Sida

6 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

176,25

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

-

1,0 st

1
2

7,0
10,7
9,1
100,0
1,4
7,0

m²
m
m
kg
m³
m²

535,00
718,90
1 253,50
2 276,96
-

9,9
1,8
130,0
8,3

m²
m³
kg
m²

1 019,70
2 960,05
1 629,55
946,20
======
11 340

535
719
1 254
2 277
-

3,74
1,27
3,00
1,68
1,26

3,74
1,27
3,00
1,68
1,26

1 057,00
-

1 057
-

1 020 9,40
2 960 2,18
1 630 3,90
946 8,30
====== ====
11 340 34,75

9,40
2,18
3,90
8,30
======
34,75

======
1 057

======
1 057

3
4
5
6
7
8
9

14
15

10
11
12
13
14
15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

84 178

213

210,99

1 057
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4 PLATTA PÅ MARK

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

7 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8

4.029

Grundplatta 100 betong + 200 styrofoam tillb
entré vid torn
ESE.14
100 självkomp betong, glättat (1,0)
ESC.1
Armeringsnät 6150 (1,2)
IBC.1
100 Styrofoam 250 SL-A-N (1,0)
IBC.1
100 Styrofoam 250 SL-A-N (1,0)
CEF.1213
150 makadam (1,0)
DBB.31
Fiberduk (1,0)

21,0 m²

1
2

21,0
25,2
21,0
21,0
21,0
21,0

m²
m²
m²
m²
m²
m²

187,25
52,71
221,54
221,54
======
683

9
10

3 932
1 107
4 652
4 652
======
14 344

0,25
0,05
0,08
0,08
====
0,46

5,25
1,01
1,68
1,68
======
9,62

151,00
33,00
======
184

3 171
693
======
3 864

11
12
13
14
15
16
17

3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.047
ZSB.11
IBE.21
ESC.1
ESC.1
ESE.1

Dilfog i golv mot kantbalk, vägg m.m.
Elastisk fog grupp 58, B=15 (1,0)
15 mineralullsboard, H=300 (1,0)
Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m) (3,2)
Armering B500CT ø8 (0,40 kg/m) (2,4)
Betong C25/30 (0,1)

17,5
17,5
17,5
56,0
42,0
1,8

m
m
m
kg
kg
m³

12

17,70
39,41
32,70
159,43
======
249

18
19

310
690
572
2 790
======
4 362

0,06
0,10
0,07
0,07
====
0,30

1,05
1,68
1,26
1,17
======
5,16

115,00
======
115

2 013
======
2 013

13
14
15
16
17
18
19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

18 706

214

14,78

5 877
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5 STOMMAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

8 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4

5.025
G

Stabiliserande åtgärd sättning i torn
Bedömt enbart stabilisering för att (1,0) *
förhindra fortsatt rörelse, exakta
åtgärder får konstruktör utreda.

1,0 st
1,0 st

1

50 000,00 *

50 000 80,00 *

80,00 50 000,00 *

50 000

2
3
4

======
50 000

5
6

====== ====
50 000 80,00

======
80,00

======
50 000

======
50 000

5
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

50 000

215

80,00

50 000
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Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

6 YTTERVÄGGAR KÄLLARE

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

9 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1

6.026

2
3
4
5
6
7
8

LBS
LBS
LBS
IBE.1
IBE.1
JSF

Bef grundmur källardel åtgärdas + 70
Pordränplatta bedömt
Omputsning-förarbeten
Nerknackning till sten (1,0)
3 grundning (1,0)
70 Pordränplatta P19 punktkl. (1,0)
Fiberdukstätning (1,0)
Tätskikt vid sula, B=500 (0,3)

100,0 m²

1
2
3

100,0
100,0
100,0
100,0
33,0

m²
m²
m²
m²
m

11,00
23,32
91,90
10,28
30,92
======
167

9
10

1 100
2 332
9 190
1 028
3 092
======
16 743

0,40
0,15
0,08
0,03
0,03
====
0,69

40,00
15,00
8,00
3,00
3,30
======
69,30

======
-

======
-

4
5
6
7
8
9
10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

16 743

216

69,30

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

7 YTTERVÄGGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kostnadsbedömning

Objekt

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
YV befintlig väggar + mineralull in/utvändigt +
ny lockpanel
AFG.51
Hakställning (1,2)
BED.4
Väggbeklädnad av prof plåt rivs mm
BED.4
Korrugerad plåt rivs antagit 50% av (0,5) *
ytan
BED.4
Utvändiga synliga träpaneler rivs
BED.4
22 lockpanel rivs antagit 25% av (0,3) *
ytan
BED.4
Fasadputs nedknackas antagit 25% (0,3) *
av ytan
BED.4
Pappspänning rivs (1,0)
HSD.16
22 panel med lockläkt (1,0)
dubbelgrundad
HSD.151
34x70 läkt c 600 (3,0)
KBC.3111
9 gipsskiva vindskydd (1,0)
IBE.24
70 mineralullsskiva-36 (1,0)
HSD.113
45x70 reglar c 600 (3,5)
BEY
Bef vägg behålles (1,0) *
HSD.113
45x70 reglar c 450 (4,0)
IBE.24
70 mineralullsskiva-36 (B=410) (1,0)
JSF.54
0,20 plastfolie inkl tejp (1,0)
KBC.321
13 gipsskiva (B=900) (1,0)
7.026

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

10 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

600,0 m²

1
2

690,0 m²

40,25

24 150

0,21

124,20

-

-

300,0 m²

-

-

0,06

36,00

-

-

3
4
5
6
7

150,0 m²

-

-

0,03

18,00

-

-

150,0 m²

-

-

0,10

60,00

-

-

600,0 m²
600,0 m²

223,41

134 046

0,02
0,56

12,00
336,00

-

-

32,34
48,94
43,25
47,74
54,56
49,82
8,27
33,03
======
582

19 404
29 365
25 949
28 644
32 736
29 892
4 961
19 816
======
348 962

0,09
0,14
0,09
0,28
0,32
0,09
0,09
0,20
====
2,28

54,00
84,00
54,00
168,00
192,00
54,00
54,00
120,00
======
1 366,20

======
-

======
-

8
9
10
11
12
13
14

1 800,0
600,0
600,0
2 100,0
600,0
2 400,0
600,0
600,0
600,0

m
m²
m²
m
m²
m
m²
m²
m²

24
25

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

348 962

217

1 366,20

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

7 YTTERVÄGGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kostnadsbedömning

Objekt

7.068

YV tillbyggnad veranda träregel 45+170+70
M285 med lockpanel
AFG.51
Hakställning (1,2)
HSD.16
22 lockpanel dubbelgrundad (1,0)
HSD.151
34x70 läkt c 600 (3,0)
KBC.3111
9 gipsskiva vindskydd (1,0)
KBC.3111
H-profil för 9 gipsskiva (1,0)
IBE.24
45 mineralullsskiva-36 (1,0)
HSD.151
45x45 läkt c 600 (3,0)
IBE.24
170 mineralullsskiva-36 (1,0)
HSD.113
45x170 reglar C24 c 600 (3,5)
JSF.54
0,20 plastfolie inkl tejp (1,0)
IBE.24
70 mineralullsskiva-36 (B=410) (1,0)
HSD.113
45x70 reglar c 450 (4,0)
HSD.171
Inv synliga träpaneler på vägg
HSD.171
15 rakspontad furupanel vitmålad (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

348 962

Rev

Sida

11 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1 366,20

-

104,0 m²

1
2

119,6
104,0
312,0
104,0
104,0
104,0
312,0
104,0
364,0
104,0
104,0
416,0

m²
m²
m
m²
m
m²
m
m²
m
m²
m²
m

40,25
200,97
32,34
48,94
9,54
31,91
28,05
99,53
117,43
8,27
49,82
54,56

4 186
20 901
3 363
5 090
992
3 318
2 917
10 352
12 212
860
5 181
5 674

0,21
0,78
0,09
0,14
0,01
0,08
0,09
0,10
0,35
0,09
0,09
0,32

21,53
81,12
9,36
14,56
1,04
8,32
9,36
10,40
36,40
9,36
9,36
33,28

-

-

104,0 m²

197,12
======
919

20 500
======
95 547

0,45
====
2,80

46,80
======
290,89

======
-

======
-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
18

16
17
18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

444 509

218

1 657,09

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

7 YTTERVÄGGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kostnadsbedömning

Objekt

7.068

YV övr tillbyggnader (fasad N samt vid torn)
träregel 45+170+70 M285 med lockpanel
AFG.51
Hakställning (1,2)
HSD.16
22 lockpanel dubbelgrundad (1,0)
HSD.151
34x70 läkt c 600 (3,0)
KBC.3111
9 gipsskiva vindskydd (1,0)
KBC.3111
H-profil för 9 gipsskiva (1,0)
IBE.24
45 mineralullsskiva-36 (1,0)
HSD.151
45x45 läkt c 600 (3,0)
IBE.24
170 mineralullsskiva-36 (1,0)
HSD.113
45x170 reglar C24 c 600 (3,5)
JSF.54
0,20 plastfolie inkl tejp (1,0)
IBE.24
70 mineralullsskiva-36 (B=410) (1,0)
HSD.113
45x70 reglar c 450 (4,0)
KBC.321
13 gipsskiva (B=900) (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

444 509

Timmar

Rev

Sida

12 (31)
Underentreprenader

Enh.-pris

1 657,09

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

-

145,0 m²

1
2

166,8
145,0
435,0
145,0
145,0
145,0
435,0
145,0
507,5
145,0
145,0
580,0
145,0

m²
m²
m
m²
m
m²
m
m²
m
m²
m²
m
m²

40,25
200,97
32,34
48,94
9,54
31,91
28,05
99,53
117,43
8,27
49,82
54,56
33,03
======
755

16
17

5 836
29 141
4 689
7 096
1 383
4 626
4 067
14 432
17 027
1 199
7 224
7 911
4 789
======
109 421

0,21
0,78
0,09
0,14
0,01
0,08
0,09
0,10
0,35
0,09
0,09
0,32
0,20
====
2,55

30,02
113,10
13,05
20,30
1,45
11,60
13,05
14,50
50,75
13,05
13,05
46,40
29,00
======
369,32

======
-

======
-

18
19

22
23
24
25
26
27
28

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7.055

20
21

3

KBC.312
HSD.113
IBE.24
HSD.113
IBE.24
JSF.54
KEB.21
KBC.321

YV träregel 120+120 M240 stödbensväggar
bedömt PL 4
9 gipsskiva vindskydd (1,0)
45x120 reglar c 600 (2,3)
120 mineralullsskiva-36 (1,0)
45x120 reglar c 600 (3,5)
120 mineralullsskiva-36 (1,0)
0,20 plastfolie inkl tejp (1,0)
12 liggande väggplywood (1,0)
13 gipsskiva (B=900) (1,0)

125,0 m²

19
20

125,0
287,5
125,0
437,5
125,0
125,0
125,0
125,0

m²
m
m²
m
m²
m²
m²
m²

48,94
52,37
71,13
79,69
71,13
8,27
114,45
33,03
======
479

29
30

6 118
6 546
8 891
9 962
8 891
1 034
14 306
4 128
======
59 875

0,17
0,21
0,09
0,32
0,09
0,09
0,28
0,20
====
1,44

21,25
25,88
11,25
39,38
11,25
11,25
35,00
25,00
======
180,25

======
-

======
-

31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

32

Trpt

613 806

219

2 206,65

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

8 INNERVÄGGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

13 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8.091

IV stålregel ER 95/70 (450) 2-2 M95 räknat
generellt
KBC.321
13+13 gipsskiva (B=900) (1,0)
HSB.1121
ER 70 stålregel (3,0)
HSB.1121
AC 95/55 golvskena (0,5)
HSB.1121
AC 95/40 takskena (0,5)
HSB.1121
ER 70 stålregel (3,0)
IBE.24
95 mineralullsskiva-39 (B=455) (1,0)
KBC.321
13+13 gipsskiva (B=900) (1,0)

320,0 m²

1
2

320,0
960,0
160,0
160,0
960,0
320,0
320,0

m²
m
m
m
m
m²
m²

66,05
39,53
26,38
21,11
39,53
56,18
66,05
======
315

10
11

21 137
12 650
8 442
6 754
12 650
17 978
21 137
======
100 749

0,36
0,18
0,05
0,05
0,18
0,09
0,36
====
1,26

115,20
57,60
14,40
14,40
57,60
28,80
115,20
======
403,20

======
-

======
-

12
13
14
15
16
17
18
19

IV förstärkningsregel GFR 95/95 (450) 2-2
M45 HISS
KBC.321
13+13 gipsskiva (B=900) (1,0)
HSB.1121
GFR 95 förstärkningsregel (3,0)
HSB.1121
GFS 95 golv-takskena (1,0)
IBE.24
45 mineralullsskiva-39 (B=455) (1,0)
KBC.321
13+13 gipsskiva (B=900) (1,0)

104,0 m²

26
27
28
29

6
7
8
9
10
11

14

104,0
312,0
104,0
104,0
104,0

m²
m
m
m²
m²

66,05
179,87
54,71
30,32
66,05
======
397

6 870
18 706
5 689
3 153
6 870
======
41 287

0,36
0,27
0,09
0,08
0,36
====
1,16

37,44
28,08
9,36
8,32
37,44
======
120,64

======
-

======
-

22

25

5

13

21

24

4

12

8.104

20

23

3

15
16
17
18
19
20
21
22

8.082

IV stålregel ER 70/70 (450) 1E-1E M70
schaktväggar, antagit mängd
HSB.1121
ER 70 stålregel (3,0)
HSB.1121
SKP 70/55 golvskena (0,5)
HSB.1121
SKP 70 takskena (0,5)
IBE.24
70 mineralullsskiva-39 (B=455) (1,0)
KBC.321
13 gipsskiva lättvikt (B=900) (1,0)

50,0 m²

23
24

150,0
25,0
25,0
50,0
50,0

m
m
m
m²
m²

39,53
11,76
9,19
42,19
46,98
======
150

30
31

1 977
588
459
2 109
2 349
======
7 482

0,18
0,05
0,05
0,09
0,20
====
0,56

9,00
2,25
2,25
4,50
10,00
======
28,00

======
-

======
-

32

25
26
27
28
29
30
31
32

Trpt

149 518

220

551,84

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

9 BJÄLKLAG

1

9.015

2
3
4
5
6

BED.4
BED.4
BED.4
KEJ.23

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HSD.122
HSD.122
HSD.122
BEY
IBF.21
IBF.21
BEY
KBC.322

Kostnadsbedömning

Objekt

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
Trägolv rivs + påsalning bjälkar och innertak
av gips (för brand) antagit
3,2 hård träfiberskiva rivs (1,0)
22 råspontad panel rivs (1,0)
200 spånfyllning rivs (1,0)
22 spånskiva (rivning bef golv och (1,0) *
avjämning samt nytt golv se kap 20
bygg UE)
Riktning golvbjälkar (1,0)
45x195 bjälkar C24 (2,3)
Krysskolvning (0,3)
Balklag behålles (1,0) *
Isolering mellan bjälkar
120 mineralullsskiva-36 stegljud (1,0) *
22 råspontad panel behålles (1,0)
15+15 gipsskiva brand (B=900) (1,0)

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Sida

14 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1 090,0 m²

1
2

1 090,0
1 090,0
1 090,0
1 090,0

m²
m²
m²
m²

88,73

96 711

0,08
0,20
0,10
0,25

87,20
218,00
109,00
272,50

-

-

m²
m
m
m²

88,30
4,46
-

96 244
4 856
-

0,08
0,25
0,07
-

87,20
275,77
73,58
-

-

-

1 090,0 m²
1 090,0 m²
1 090,0 m²

71,13
155,65
======
408

77 527
169 661
======
444 999

0,08
0,46
====
1,57

87,20
501,40
======
1 711,85

======
-

======
-

23

6

9
10
11
12
13

19

22

5

8

1 090,0
2 507,0
272,5
1 090,0

18

21

4

7

17

20

3

14
15
16
17
18
19

9.092
IBF.42

Isolering av vindsbjälklag ovanifrån
300 sprutad mineralull-42 utanför (1,0) *
stödbensväggar samt nickvind
antagit

300,0 m²
300,0 m²

20

-

-

-

-

135,00

40 500

21
22
23

======
-

24
25

======
-

====
-

======
-

======
135

======
40 500

24
25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

444 999

221

1 711,85

40 500

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

9 BJÄLKLAG

1
2
3
4
5

9.046
ESE.24
ESE.24
ESC.1
ESB

Kostnadsbedömning

Objekt

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
Betongbjälklag 200 verandadel
Direktslipad yta vid gjutning (1,0)
200 självkompakterande betong (1,0)
Armering B500CT ø10 (0,62 kg/m) (12,0)
Elementluckform, slät (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

444 999
24,0
24,0
24,0
288,0
24,0

m²
m²
m²
kg
m²

Timmar

Rev

Sida

15 (31)
Underentreprenader

Enh.-pris

1 711,85

Summa SEK

40 500
1

374,50
150,42
66,00
======
591

6
7

8 988
3 610
1 584
======
14 182

0,18
0,09
0,36
0,40
====
1,03

4,32
2,16
8,64
9,60
======
24,72

======
-

======
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bjälklag med kertobalkar 260 + 95 mineralull
verandadel
KEB.23
18 golvplywood (1,0)
HSD.32
45x260 kertobalk (2,0)
HSD.122
Krysskolvning (0,3)
IBF.21
95 mineralullsskiva-36 (1,0)
JSF.52
0,20 säkerhetsfolie (1,0)
HSB.1666
AP 25 akustikprofil (3,6)
KBC.322
13 gipsskiva (B=900) (1,0)
KBC.322
15 gipsskiva brand (B=900) (1,0)

48,0 m²

25
26
27
28

4
5
6
7

10

48,0
96,0
12,0
48,0
48,0
172,8
48,0
48,0

m²
m
m
m²
m²
m
m²
m²

161,87
296,10
4,46
59,15
23,53
94,69
33,03
77,83
======
751

7 770
14 213
214
2 839
1 130
4 545
1 585
3 736
======
36 031

0,26
0,36
0,07
0,06
0,08
0,29
0,22
0,25
====
1,59

12,48
17,28
3,24
2,88
3,84
13,82
10,56
12,00
======
76,10

======
-

======
-

21

24

3

9

20

23

2

8

9.041

19

22

Anm.
(P-kod)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9.069

Vindsbjälklag - trä + 295 mineralull verandadel
samt lågdel vid torn
IBF.31
100 mineralullsmatta-37 (1,0)
IBF.31
195 mineralullsskiva-36 (1,0)
JSF.55
0,20 säkerhetsfolie (1,0)
HSD.1531
28x70 glespanel c 400 (2,7)
HSD.172
15 rakspontad furupanel vitmålad (1,0)

45,0 m²

22
23

45,0
45,0
45,0
121,5
45,0

m²
m²
m²
m
m²

73,88
114,37
20,83
24,95
197,12
======
431

29
30

3 325
5 147
937
1 123
8 870
======
19 402

0,07
0,08
0,08
0,16
0,50
====
0,89

3,15
3,60
3,60
7,29
22,50
======
40,14

======
-

======
-

31

24
25
26
27
28
29
30
31

32

32

Trpt

514 614

222

1 852,81

40 500

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

10 TRAPPLÖP

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

16 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1
2
3
4

10.012
Invändig U-trappa av trä - eksteg
NSK.122
Trappa av trä H=2700
NSK.122
U-svängt löp, B=900
NSK.122
Av ek (1,0)

1,0 st

1
2
3

1,0 st

27 591,00
======
27 591

5
6

27 591 12,00
====== ====
27 591 12,00

12,00
======
12,00

======
-

======
-

7
8

5
6
7

10.035

9
10

4

G

Diverse renovering av bef trappor, bedömt per
vån plan (exk PL 1 som blir ny)
Ombyggnader, räcken etc (1,0) *

3,0 st

8
9

3,0 st

10 000,00 *
======
10 000

11
12

30 000 32,00 *
====== ====
30 000 32,00

96,00
======
96,00

======
-

======
-

10
11
12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

57 591

223

108,00

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

11 YTTERTAK

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

17 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5

11.007
BED.4
BED.4
BED.4
BED.4

Plåttak med råspont av trä rivs
Slät plåtintäckning rivs (1,0)
Underlagspapp rivs (1,0)
22 råspontad panel rivs (1,0)
Fackverkstakstol-45 gr rivs (1,0)

453,0
453,0
453,0
453,0
453,0

m²
m²
m²
m²
m²

1

======
-

6
7

======
-

0,10
0,04
0,08
0,10
====
0,32

45,30
18,12
36,24
45,30
======
144,96

======
-

======
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bandtäckning av plåt med uppstolpning av
trä/nya kupor
JTB.1322
Förz-lackad bandtäckning (1,0)
JSC.112
Underlagspapp YAP 2200 (1,0)
HSD.1331
23 råspontad panel (1,0)
HSD.1313
45x145 åsar-C24 c 1200 (1,2)
HSD.1313
45x95 stödben-C24 c 1600 (0,7)
ZSE
Spikningsplåt 60x240x2,0 (2,2)
ZSE
Vinkelbeslag + bult + ankarspik (0,8)

453,0 m²

24
25
26
27
28

5
6
7

10

453,0
453,0
453,0
543,6
317,1
996,6
339,8

m²
m²
m²
m
m
st
st

29,47
98,78
34,45
12,71
24,83
20,36
======
221

13 349
44 747
15 607
5 755
11 249
9 222
======
99 929

0,08
0,20
0,13
0,08
0,07
0,08
====
0,64

36,24
90,60
59,80
34,88
29,90
37,37
======
288,79

739,00
======
739

334 767
======
334 767

20

23

4

9

19

22

3

8

11.029

18

21

2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11.073

Takfot/gavlar, räknat omkrets x 2 pga kupor
mm
NSJ.142
Takfotsräcke av vfz stål med 1 rör (1,0)
JTB.811
Förz-lackad hängränna ø 125 (1,0)
JTB.411
Förz-lackad fotplåt B=250 (1,0)
HSD.1334
22x120 takfotsbräda (1,0)
HSD.141
50x150 takfotskil (1,0)
ZSD.11
Insektsnät av plast B=300 (1,0)

172,0 m

21
22

172,0
172,0
172,0
172,0
172,0
172,0

m
m
m
m
m
m

190,00
13,97
19,80
10,45
======
234

29
30

32 680
2 403
3 406
1 797
======
40 286

0,28
0,11
0,06
0,06
====
0,51

48,16
18,92
10,32
10,32
======
87,72

272,00
304,00
======
576

46 784
52 288
======
99 072

31

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

32

Trpt

140 215

224

521,47

433 839

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

11 YTTERTAK

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3

11.096
HSD

Kostnadsbedömning

Objekt

Takkupor
Renovering mm av befintliga (1,0) *
takkupor mm bedömt

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

140 215
1,0 omg
1,0 st

Rev

Sida

18 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

521,47

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

433 839
1

40 000,00 *

40 000 160,00 *

======
40 000

====== ====
40 000 160,00

160,00 25 000,00 *

25 000

2
3

4
5

======
160,00

======
25 000

======
25 000

4
5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

180 215

225

681,47

458 839

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Rev

Sida

19 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1
2

16.105
Vindslucka med stege
NSK.132
Vindslucka med stege 540x1130 (1,0)

1,0 st
1,0 st

1

2 529,00
======
2 529

3
4

2 529
======
2 529

1,70
====
1,70

1,70
======
1,70

======
-

======
-

5
6
7
8
9
10
11
12

4,0 st

7

4,0
43,2
4,0
4,0
4,0

st
m
st
st
par

1 800,00 *
188,30
218,00
783,00
1 360,00
======
4 349

7 200
753
872
3 132
5 440
======
17 397

0,85
1,08
0,11
0,17
0,22
====
2,43

3,40
4,32
0,44
0,68
0,88
======
9,72

======
-

======
-

15

18
19
20
21

4

6

14

17

3

5

16.060
Toalettinnerdörr RWC 10x21 målad
NSC.222
Innerdörr + målad träkarm
NSC.222
10x21 målad lättdörr (1,0)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (10,8)
NSC.2
Badrumströskel av ek (1,0)
NSC.2
Draghandtag handikapp (1,0)
NSC.2
Trycke RWC inkl. behör av prion (1,0)

13

16

2

8
9
10
11
12
13
14
15

16.060
Toalettinnerdörr WC 10x21 målad
NSC.222
Innerdörr + målad träkarm
NSC.222
10x21 målad lättdörr (1,0)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (10,8)
NSC.2
Badrumströskel av ek (1,0)
NSC.2
Trycke av metall-prion (1,0)

3,0 st

16
17

3,0
32,4
3,0
3,0

st
m
st
par

1 800,00 *
188,30
218,00
286,00
======
2 492

22
23

5 400
565
654
858
======
7 477

0,85
1,08
0,11
0,11
====
2,15

2,55
3,24
0,33
0,33
======
6,45

======
-

======
-

18
19
20
21
22
23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

27 403

226

17,87

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7

Kostnadsbedömning

Objekt

16.064
Innerdörr 9x21 allmoge, lackad övriga
NSC.222
Innerdörr + målad träkarm
NSC.222
9x21 lackad allmogedörr (1,0)
NSC.71
Foder, 15x69 antik (10,6)
NSC.2
Ektröskel (1,0)
NSC.2
Fallåstillbehör (1,0)
NSC.2
Trycke av metall (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

27 403

Rev

Sida

20 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

17,87

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

-

18,0 st

1
2

18,0
190,8
18,0
18,0
18,0

st
m
st
st
par

4 000,00 *
326,48
150,00
43,00
196,00
======
4 715

8
9

72 000
5 877
2 700
774
3 528
======
84 879

0,90
1,27
0,11
0,11
0,11
====
2,50

16,20
22,90
1,98
1,98
1,98
======
45,04

======
-

======
-

10
11
12
13

3
4
5
6
7
8
9
10

16.086
Invändigt glasparti 9x12 av trä
NSC.132
9x12 målat glasat (1,0)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (9,2)

1,0 st
1,0 st
9,2 m

11

5 000,00 *
160,40
======
5 160

14
15

5 000
160
======
5 160

0,80
0,92
====
1,72

0,80
0,92
======
1,72

======
-

======
-

12
13
14
15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

117 442

227

64,63

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kostnadsbedömning

Objekt

16.048
Ytterdörr 10x21 av trä
NSC.212
Ytterdörr av trä + karm
BED.4
1000x2100 ytterdörr rivs (1,0)
NSC.212
10x21 målad glasad (1,0) *
HSD.167
22x145 utv foder (5,4)
HSD.167
22x70 utv smygbräda (5,2)
NSC.11
Drevning 2-sidig med mineralull (6,2)
ZSB.11
Akrylfogmassa med bottningslist (6,2)
NSC.71
Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad (5,2)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (5,4)
JTB.5221
Förz-lackat droppbleck B=250 (1,0)
JTB.524
Förz-lackat tröskelbeslag B=250 (1,0)
NSC.2
Cylinder inkl tillbehör (1,0)
NSC.2
Villatrycke (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

117 442

Rev

Sida

21 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

64,63

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

-

3,0 st

1
2

3,0
3,0
16,2
15,6
18,6
18,6
15,6
16,2
3,0
3,0
3,0
3,0

st
st
m
m
m
m
m
m
m
m
st
par

8 500,00 *
90,29
43,47
43,38
83,46
283,14
94,15
840,00
408,00
======
10 386

15
16

25 500
271
130
130
250
849
282
2 520
1 224
======
31 158

1,20
2,00
0,54
0,52
0,50
0,56
0,73
0,54
0,17
0,17
====
6,92

3,60
6,00
1,62
1,56
1,49
1,67
2,18
1,62
0,51
0,51
======
20,77

246,00
246,00
======
492

738
738
======
1 476

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

148 600

228

85,39

1 476

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kostnadsbedömning

Objekt

16.018
Fönster typ mindre <1,5m2 av trä
NSC.112
Träfönster 3-glas målat
NSC.112
U-värde 1,2
NSC.112
Fönster <1,5m2 fast m (1,0) *
utanpåliggande spröjsar mm,
bedömd genomsnittskostnad
HSD.167
22x145 utv foder (5,0)
HSD.167
22x70 utv smygbräda (3,5)
NSC.11
Drevning 2-sidig med mineralull (5,0)
ZSB.11
Akrylfogmassa med bottningslist (5,0)
NSC.71
Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad (5,0)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (5,0)
JTB.5221
Förz-lackat droppbleck B=250 (1,0)
JTB.521
Förz-lackat fönsterbleck B=250 (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

148 600

Rev

Sida

22 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

85,39

1 476

72,0 st

1
2
3

72,0 st

6 000,00 *

432 000 1,50 *

108,00

-

-

4
5
6

360,0
252,0
360,0
360,0
360,0
360,0
72,0
72,0

m
m
m
m
m
m
m
m

83,60
29,26
34,98
67,31
272,25
87,18
======
6 575

15
16

6 019
2 107
2 519
4 846
19 602
6 277
======
473 369

0,50
0,35
0,40
0,45
0,70
0,50
====
4,40

36,00
25,20
28,80
32,40
50,40
36,00
======
316,80

246,00
319,00
======
565

17 712
22 968
======
40 680

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

621 969

229

402,19

42 156

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kostnadsbedömning

Objekt

16.018
Fönster typ större >1,5m2 av trä
NSC.112
Träfönster 3-glas målat
NSC.112
U-värde 1,2
NSC.112
Fönster >1,5m2 fast m (1,0) *
utanpåliggande spröjsar mm,
bedömd genomsnittskostnad
HSD.167
22x145 utv foder (6,2)
HSD.167
22x70 utv smygbräda (4,7)
NSC.11
Drevning 2-sidig med mineralull (6,2)
ZSB.11
Akrylfogmassa med bottningslist (6,2)
NSC.71
Inv smyg av MDF 16x150, vitmålad (6,2)
NSC.71
Foder, 12x43 vitmålat (6,2)
JTB.5221
Förz-lackat droppbleck B=250 (1,5)
JTB.521
Förz-lackat fönsterbleck B=250 (1,5)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

621 969

Rev

Sida

23 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

402,19

42 156

77,0 st

1
2
3

77,0 st

12 000,00 *

924 000 2,50 *

192,50

-

-

5
6

477,4
361,9
477,4
477,4
477,4
477,4
115,5
115,5

m
m
m
m
m
m
m
m

103,66
39,29
43,38
83,46
337,59
108,10
======
12 715

15
16

7 982
3 025
3 340
6 427
25 994
8 323
======
979 092

0,62
0,47
0,50
0,56
0,87
0,62
====
6,13

47,74
36,19
38,19
42,97
66,84
47,74
======
472,16

369,00
478,50
======
848

28 413
36 845
======
65 258

17
18
19
20

4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

16.105
BED.4
BED.4

RIVNING Fönster inkl foder rivs
Fönster rivs typ mindre <1,5m2 (62,0) *
Fönster rivs större >1,5m2 (60,0) *

1,0 omg
62,0 st
60,0 st

18

======
-

21
22

- 37,20
- 48,00 *
====== ====
- 85,20

37,20
48,00
======
85,20

======
-

======
-

19
20
21
22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

1 601 061

230

959,56

107 414

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

18 INREDNINGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Sida

24 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8

18.017
Pentryinredning L=1200
XKA.1
Kompaktkök
XKA.1
Bänkenhet
XKA.1
Trinette ETN 1254 vit (1,0)
XKA.1
Överdel
XKA.1
Trinette EC 1200 vit (1,0)
XBD.1
Passbit vitmålad B=100 (2,1)
KBC.323
Inklädnad ök skåp H=250 (1,3)

1,0 st

1
2
3

1,0 st

9 590,00

9 590

3,40

3,40

-

-

1,0 st
2,1 m
1,3 m

4 690,00
207,90
57,20
======
14 545

4 690
208
57
======
14 545

2,30
0,23
0,47
====
6,40

2,30
0,23
0,47
======
6,40

======
-

======
-

5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4

6
7
8
9
10
11

18.018
Pentryinredning L=1600
XKA.1
Trinette ETN 1254 vit (1,0)
XBD.1
Lådfackskåp B=400 (1,0)
XBD.1
Väggskåp B=800 (2,0)
XBD.1
Rostfritt bygelhandtag (8,0)
XBD.1
Passbit vitmålad B=100 (1,6)
KBC.323
Inklädnad ök skåp H=250 (1,7)
XBE.2
Bänkskiva av PP L=400 (1,0)
MBE.22
Kakelstänkskydd, H=450 vita (2,3)
NSM.2
Kakellist, 16x55 vitmålad (2,3)

1,0
1,0
1,0
2,0
8,0
1,6
1,7
1,0
2,3
2,3

st
st
st
st
st
m
m
st
m
m

12

9 590,00
4 235,00
2 654,00
304,00
158,40
74,80
239,00
178,71
179,63
======
17 614

22
23

9 590 3,40
4 235 0,95
2 654 1,80
304 1,20
158 0,18
75 0,61
239 0,45
179 1,84
180 0,32
====== ====
17 614 10,75

3,40
0,95
1,80
1,20
0,18
0,61
0,45
1,84
0,32
======
10,75

======
-

======
-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

32 159

231

17,15

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

18 INREDNINGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kostnadsbedömning

Objekt

18.013
Köksstomme H=2278, luckor Form vit
XBD.1
Handduksskåp B=200 (1,0)
XBD.1
Lådfackskåp B=400 (1,0)
XBD.1
Spishällskåp-3 lådor B=600 (1,0)
XBD.1
Bänkskåp-3 lådor B=800 (1,0)
XBD.1
Diskbänkskåp-1 låda B=800 (1,0)
XBD.1
Väggskåp B=400 (1,0)
XBD.1
Fläktskåp B=600 (1,0)
XBD.1
Väggskåp B=800 (3,0)
XBD.1
Skåp över kyl-frys B=600 (1,0)
XBD.1
Skafferiskåp B=600 (1,0)
XBD.1
Inbyggnadsskåp-2 lådor B=600 (1,0)
XBD.1
585x870 täcksida vitmålad (1,0)
XBD.1
350x864 täcksida vitmålad (1,0)
XBD.1
585x2112 täcksida vitmålad (1,0)
XBD.1
Passbit vitmålad B=54 (4,1)
XBD.1
Rostfritt bygelhandtag (25,0)
XBE.2
Bänkskiva av PP L=400 (1,0)
XBE.2
Bänkskiva av PP L=800 (1,0)
MBE.22
Kakelstänkskydd, H=450 vita (4,0)
NSM.2
Kakellist, 16x55 vitmålad (4,0)
KBC.323
Inklädnad ök skåp H=150 (6,2)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

32 159
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,1
25,0
1,0
1,0
4,0
4,0
6,2

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
m
st
st
st
m
m
m

Rev

Sida

25 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

17,15

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1

1 172,00
4 916,00
4 875,00
5 727,00
5 610,00
1 181,00
1 655,00
5 922,00
1 316,00
6 856,00
5 125,00
385,00
211,00
426,00
351,78
950,00
239,00
478,00
310,80
312,40
240,75
======
48 260

23
24

1 172 0,85
4 916 0,95
4 875 0,95
5 727 1,00
5 610 1,00
1 181 0,85
1 655 0,85
5 922 2,70
1 316 0,90
6 856 1,10
5 125 1,10
385 0,17
211 0,17
426 0,20
352 0,45
950 3,75
239 0,45
478 0,55
311 3,20
312 0,56
241 2,23
====== ====
48 260 23,98

0,85
0,95
0,95
1,00
1,00
0,85
0,85
2,70
0,90
1,10
1,10
0,17
0,17
0,20
0,45
3,75
0,45
0,55
3,20
0,56
2,23
======
23,98

======
-

======
-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

80 418

232

41,13

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

18 INREDNINGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7

18.014
XKC.1
XKC.1
XKC.2
XKG.0
XKF
XBE.6

Kostnadsbedömning

Objekt

Kapitalvaror m.m. i kök
Spishäll (1,0)
Fläkt över spis (1,0)
Inbyggnadsugn (1,0)
Kyl-frys 183/140 l (1,0)
Diskmaskin (1,0)
Diskbänk L=1600 (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

80 418
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

st
st
st
st
st
st
st

Rev

Sida

26 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

41,13

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1

5 300,00
1 900,00
4 550,00
7 250,00
7 000,00
2 980,00
======
28 980

8
9

5 300
1 900
4 550
7 250
7 000
2 980
======
28 980

0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
0,55
====
5,25

0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
0,55
======
5,25

======
-

======
-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
3
4
5
6
7
8
9
10

18.026
XBC.5
XBD.5
XBD.5
XBD.5
XBD.6
XBD.5
XBD.5
MBE.22

WC-utrustning
Spegel 600x450x4 floatglas (1,0)
Bägarautomat (1,0)
Klädkrok (1,0)
Pappershandduksskåp (1,0)
Papperskorg, väggmonterad (1,0)
Toalettpappershållare (1,0)
Tvålautomat, plast (1,0)
Kakelfrimärke, 750x450 vita (1,0)

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

st
st
st
st
st
st
st
st
st

11

134,00
129,00
10,00
306,00
95,00
138,00
195,00
58,80
======
1 066

20
21

402
387
30
918
285
414
585
176
======
3 197

0,40
0,17
0,11
0,28
0,17
0,17
0,28
0,80
====
2,38

1,20
0,51
0,33
0,84
0,51
0,51
0,84
2,40
======
7,14

======
-

======
-

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

112 596

233

53,52

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

18 INREDNINGAR

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18.028
XBC.5
XBD.3
XBD.5
XBD.5
XBD.5
XBD.5
XBD.6
XBD.5
XBD.6
XBD.6
XBD.5
XBD.5
MBE.22

Kostnadsbedömning

Objekt

RWC-utrustning
Spegel 600x450x4 floatglas (1,0)
Väskhylla på konsoler 200x400 (1,0)
Bägarautomat (1,0)
Draghandtag, L=600 (1,0)
Klädkrok (1,0)
Pappershandduksskåp (1,0)
Papperskorg, väggmonterad (1,0)
RWC-armstöd (2,0)
Sanitetspåshållare, rfr box (1,0)
Sanitetspåshållare (1,0)
RWC-toalettpappershållare (1,0)
Tvålautomat, rostfri (1,0)
Kakelfrimärke, 750x450 vita (1,0)

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

112 596
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

Rev

Sida

27 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

53,52

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1

134,00
205,00
129,00
338,00
10,00
306,00
95,00
1 918,00
576,00
142,00
235,00
576,00
58,80
======
4 723

15
16

536
820
516
1 352
40
1 224
380
7 672
2 304
568
940
2 304
235
======
18 891

0,40
0,28
0,17
0,22
0,11
0,28
0,17
1,60
0,28
0,28
0,22
0,28
0,80
====
5,09

1,60
1,12
0,68
0,88
0,44
1,12
0,68
6,40
1,12
1,12
0,88
1,12
3,20
======
20,36

======
-

======
-

17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18.039
XBD.3
XBD.3
XBD.5
XBD.3
XBD.3
XBD.3
MBE.22

Städutrustning med städvagn
Hyllinrede melaminspånskiva B=400
5 hyllplan + konsol + skena (1,0)
Klädkrok (1,0)
Städ-Set 72, B=900 (1,0)
Krok för dammsugarslang (1,0)
Städvagn (1,0)
Kakelfrimärke, 750x450 vita (1,0)

1,0 st

18
19

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

m
st
st
st
st
st

1 108,00
10,00
843,00
10,00
2 590,00
58,80
======
4 620

26
27

1 108
10
843
10
2 590
59
======
4 620

1,50
0,11
0,90
0,17
0,20
0,80
====
3,68

1,50
0,11
0,90
0,17
0,20
0,80
======
3,68

======
-

======
-

20
21
22
23
24
25
26
27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

136 107

234

77,56

-

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

19 DIVERSE

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Sida

28 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

Trpt
1
2
3
4
5
6
7

19.002
BED.43
BED.43
BED.43
BED.43
BED.43
BEE.41

Tippavgifter rivningsmassor
Tippavgift omålat virke (20,3)
Tippavgift målat virke (1,9)
Tippavgift osorterat material (37,3)
Borttransport rivningsmassor (120,0)
Tippavgift betong, lättbtg, tegel mm (4,1)
Borttransport betongmassor (3,5)

1,0
20,3
1,9
37,3
120,0
4,1
3,5

st
ton
ton
ton
m³
ton
m³

1

5 065,00
850,50
41 041,00
2 025,00
======
48 982

8
9

5 065
851
41 041
2 025
======
48 982

====
-

======
-

28 200,00
2 212,00
======
30 412

28 200
2 212
======
30 412

2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

48 982

235

-

30 412

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

20 UNDERENTREPRENADER

1
2

20.001
BED.4

3
4
5

BE

6
7
8
9

BE

10
11
12

C

13
14

JT

15
16

LCS.8

17
18
19
20

M

21
22
23
24

NSF

25
26
27
28
29
30
31
32

HSB

Kostnadsbedömning

Objekt

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Trpt
Underentreprenader BYGG
1,0 st
Provisorisk stämp verandadel samt (100,0) *
100,0 m
fasad mot norr och torn under
återuppbyggnad, bedömt
Rivningsarbeten diverse övrigt (1,0) *
1,0 st
utöver bedömt (viss sanering av
golv/vägg matrl kan bli aktuellt)
samt viss håltagning.
Rivningsarbeten verandadel och (1,0) *
1,0 st
tillbyggnad vid torn samt inv trappa
som ska sättas igen i torn, bedömt
Markarbeten uppröjning/uppfyllnad (1,0) *
1,0 st
närmast byggnad bedömt
Plåtarbeten utöver, bedömt för krön, (1,0) *
1,0 st
fasadlister,stuprör mm
Målningsarbeten efter 395 kr/m² inkl (1 090,0) * 1 090,0 m²
fasadmålning samt
brandskyddsmålning i trapphus och
viss uppfräschning i lilla källaren
Beläggningar, beklädnader räknat (1 090,0) * 1 090,0 m²
1000:-kr/m2 i genomsnitt inkl rivning
av bef ytskikt samt avjämning av
golv.
Undertaksarbeten i samtliga rum (1 090,0) *
1 090,0 m²
förutsatts (i någon form, antingen
pendlat akustiktak eller
diktmonterade akustikbafflar),
Bedömd kostnad
Smidesarbeten utöver, bedömt (ev (1,0) *
1,0 st
förstärkning av stomme i torn samt
för nytt hisschakt), övriga
förstärkningsarbeten kan ej

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

Sida

29 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

Anm.
(P-kod)

Summa SEK

1

5 000,00

5 000 60,00

60,00

-

-

2
3
4

-

-

-

- 500 000,00 *

500 000

5
6
7
8

-

-

-

- 200 000,00 *

200 000

9
10
11

-

-

-

- 200 000,00 *

200 000

-

-

-

- 200 000,00 *

200 000

-

-

-

- 430 550,00 *

430 550

12
13
14
15
16
17
18
19

-

-

-

- 1 090 000,00 *

1 090 000

20
21
22
23

-

-

-

- 381 500,00 *

381 500

24
25
26
27
28

-

-

-

- 250 000,00 *

250 000

29
30
31
32

Trpt

5 000

236

60,00

3 252 050

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Kostnadsbedömning

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

20 UNDERENTREPRENADER

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Tid
Summa SEK

Trpt

Rev

Tim/Enh.

5 000

Sida

30 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

60,00

Summa SEK

3 252 050

bedömas och är ej medräknade i
detta skedet.

1
2

1
2

======
5 000

3
4

====== ====
5 000 60,00

======
60,00

======
3 252 050

======
3 252 050

5
6
7

9

Underentreprenader EL
Rivning bef + nyinstallation (1 090,0) *
El-installationer bedömt bedömt
utifrån referensobjekt

1,0 st
1 090,0 m²

-

-

- 2 834 000,00 *

2 834 000

9

======
-

======
-

====
-

======
-

======
2 834 000

======
2 834 000

12

AFC

Underentreprenader VS
VS-installationer bedömt utifrån (1 090,0) *
referensobjekt
Exkl ev sprinkler (1,0) *

1,0 st
1 090,0 m²

-

-

-

======
-

======
-

====
-

- 1 962 000,00 *

1 962 000

14
15

1,0 st

18

======
-

======
1 962 000

======
1 962 000

19

22

11

13

17

21

10

12

20.003
AFC

15

20

7
8

11

16

4

6

-

10

14

3

5

20.002
AFC

8

13

Anm.
(P-kod)

16
17
18
19

20.004
AFC

Underentreprenader LUFT
Luftbehandling bedömt utifrån (1 090,0) *
referensobjekt

1,0 st
1 090,0 m²

20

-

-

-

======
-

======
-

====
-

- 1 635 000,00 *

1 635 000

21
22

23
24

======
-

======
1 635 000

======
1 635 000

23
24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

5 000

237

60,00

9 683 050

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Kapitel

20 UNDERENTREPRENADER

1
2
3

20.006
AFC
AFC

4
5
6

AFC

Kostnadsbedömning

Objekt

Trpt
Underentreprenader ÖVRIGT
Hiss bedömt 200"kr per våningsplan (1,0) *
Solskydd ?? Reservation !! ALt lägg (1,0) *
till pengar !!
Lås o passersystem / skalskydd ?? (1,0) *
Bedömd summa

Mängd

Material

Enhet

Enh.-pris

Rev

Tid
Summa SEK

Tim/Enh.

5 000

Sida

31 (31)
Underentreprenader

Timmar

Enh.-pris

60,00

Summa SEK

Anm.
(P-kod)

9 683 050

1,0 st
1,0 st
1,0 st

-

-

-

- 800 000,00 *
-

800 000
-

1,0 st

-

-

-

- 75 000,00 *

75 000

======
-

======
-

====
-

1
2
3
4
5
6

7
8

======
-

======
875 000

======
875 000

7
8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

Trpt

5 000

238

60,00

10 558 050

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Nr Post

Identitet
1 - SCHAKTER
1 1.001 Schakt runt befintlig byggnad i gräsyta
källardel
2 1.006 Schakt för kantbalk H=600 tillbyggda dela…
övrigt
3 - GRUNDKONSTRUKTIONER
1 3.034 Kantbalk med U-element U600 S200 H=6…
tillb torn
2 3.024 Grundmur skalmur H=2000 på sula,
verandadel+tillb torndel fasad Ö
3 3.047 Hissgrop BxLxH=1650x2500x1000
4 - PLATTA PÅ MARK
1 4.029 Grundplatta 100 betong + 200 styrofoam…
entré vid torn
2 4.047 Dilfog i golv mot kantbalk, vägg m.m.
5 - STOMMAR
1 5.025 Stabiliserande åtgärd sättning i torn
6 - YTTERVÄGGAR KÄLLARE
1 6.026 Bef grundmur källardel åtgärdas + 70
Pordränplatta bedömt

1 7.026
2 7.068
3 7.068
4 7.055

7 - YTTERVÄGGAR
YV befintlig väggar + mineralull in/utvändi…
ny lockpanel
YV tillbyggnad veranda träregel 45+170+70
M285 med lockpanel
YV övr tillbyggnader (fasad N samt vid torn)
träregel 45+170+70 M285 med lockpanel
YV träregel 120+120 M240 stödbensväggar
bedömt PL 4

Mängd Enh Sorteri…

Rev

Tid

UE

29 m

0,00

0,00

78 822,00

120 203,55

55 m

0,00

0,00

82 445,00

125 728,63

0,00

0,00

161 267,00

245 932,18

3m

2 136,63

1,13

0,00

4 123,04

20,50 m

70 701,75

175,11

0,00

241 342,31

1 st

11 339,86
84 178,24

34,75
210,99

1 057,00
1 057,00

45 400,56
290 865,91

21 m²

14 343,89

9,62

3 864,00

35 100,76

17,50 m

4 361,81
18 705,70

5,16
14,78

2 012,50
5 876,50

13 657,23
48 757,99

1 st

50 000,00
50 000,00

80,00
80,00

50 000,00
50 000,00

213 500,00
213 500,00

16 742,63

69,30

0,00

78 373,76

16 742,63

69,30

0,00

78 373,76

600 m²

348 962,40

1 366,20

0,00

1 573 895,16

104 m²

95 547,04

290,89

0,00

367 511,33

145 m²

109 421,13

369,32

0,00

448 469,91

125 m²

59 875,50

180,25

0,00

228 750,76

Utskrivet: 2019-05-13 13:52
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Sida

1 (3)

Material

100 m²

Kalkylinnehåll

Summa ÄTA

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480

Nr Post

Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Identitet

8 - INNERVÄGGAR
1 8.091 IV stålregel ER 95/70 (450) 2-2 M95 räknat
generellt
2 8.104 IV förstärkningsregel GFR 95/95 (450) 2-2
M45 HISS
3 8.082 IV stålregel ER 70/70 (450) 1E-1E M70
schaktväggar, antagit mängd
9 - BJÄLKLAG
1 9.015 Trägolv rivs + påsalning bjälkar och innertak
av gips (för brand) antagit
2 9.092 Isolering av vindsbjälklag ovanifrån
3 9.046 Betongbjälklag 200 verandadel
4 9.041 Bjälklag med kertobalkar 260 + 95 minera…
verandadel
5 9.069 Vindsbjälklag - trä + 295 mineralull veran…
samt lågdel vid torn
10 - TRAPPLÖP
1 10.0… Invändig U-trappa av trä - eksteg
2 10.0… Diverse renovering av bef trappor, bedöm…
vån plan (exk PL 1 som blir ny)

1 11.007
2 11.029
3 11.073
4 11.096

11 - YTTERTAK
Plåttak med råspont av trä rivs
Bandtäckning av plåt med uppstolpning av
trä/nya kupor
Takfot/gavlar, räknat omkrets x 2 pga kupor
mm
Takkupor

16 - FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, P…
1 16.1… Vindslucka med stege

Mängd Enh Sorteri…

Rev

Tid
2 206,65

UE
0,00

320 m²

100 748,56

403,20

0,00

461 081,55

104 m²

41 287,38

120,64

0,00

154 951,25

50 m²

7 482,35

28,00

0,00

32 760,58

149 518,29

551,84

0,00

648 793,39

1090 m²

444 999,04

1 711,85

0,00

1 983 905,35

300 m²
24 m²
48 m²

0,00
14 182,08
36 030,82

0,00
24,72
76,10

40 500,00
0,00
0,00

61 762,50
40 476,67
112 976,29

45 m²

19 401,89

40,14

0,00

60 194,62

514 613,82

1 852,81

40 500,00

2 259 315,44

27 591,00
30 000,00

12,00
96,00

0,00
0,00

51 226,28
118 950,00

57 591,00

108,00

0,00

170 176,28

453 m²
453 m²

0,00
99 929,25

144,96
288,79

0,00
334 767,00

110 532,00
883 112,25

172 m

40 285,84

87,72

99 072,00

279 407,21

40 000,00
180 215,09

160,00
681,47

25 000,00
458 839,00

221 125,00
1 494 176,46

2 529,00

1,70

0,00

5 152,98

1 omg

1 st

Utskrivet: 2019-05-13 13:52
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Sida

2 (3)

Material
613 806,07

1 st
3 st

Kalkylinnehåll

Summa ÄTA
2 618 627,17

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Objekt

Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

Nr
2
3
4
5
6
7
8
9

Post
16.0…
16.0…
16.0…
16.0…
16.0…
16.0…
16.0…
16.1…

Identitet
Toalettinnerdörr RWC 10x21 målad
Toalettinnerdörr WC 10x21 målad
Innerdörr 9x21 allmoge, lackad övriga
Invändigt glasparti 9x12 av trä
Ytterdörr 10x21 av trä
Fönster typ mindre <1,5m2 av trä
Fönster typ större >1,5m2 av trä
RIVNING Fönster inkl foder rivs

Mängd
4
3
18
1
3
72
77
1

1
2
3
4
5
6
7

18.0…
18.0…
18.0…
18.0…
18.0…
18.0…
18.0…

18 - INREDNINGAR
Pentryinredning L=1200
Pentryinredning L=1600
Köksstomme H=2278, luckor Form vit
Kapitalvaror m.m. i kök
WC-utrustning
RWC-utrustning
Städutrustning med städvagn

1
1
1
1
3
4
1

19 - DIVERSE
1 19.0… Tippavgifter rivningsmassor

1
2
3
4
5
6

20.0…
20.0…
20.0…
20.0…
20.0…
20.0…

20 - UNDERENTREPRENADER
Underentreprenader BYGG
Underentreprenader EL
Underentreprenader VS
Underentreprenader LUFT
Underentreprenader KONSULTER
Underentreprenader ÖVRIGT

Material
17 397,19
7 476,89
84 878,64
5 160,40
31 157,67
473 369,40
979 092,16
0,00
1 601 061,35

Tid
9,72
6,45
45,04
1,72
20,77
316,80
472,16
85,20
959,56

UE
0,00
0,00
0,00
0,00
1 476,00
40 680,00
65 257,50
0,00
107 413,50

st
st
st
st
st
st
st

14 545,10
17 613,54
48 259,73
28 980,00
3 197,40
18 891,20
4 619,80
136 106,77

6,40
10,75
23,98
5,25
7,14
20,36
3,68
77,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27 060,52
35 057,52
91 883,12
48 197,63
10 320,29
44 333,58
9 851,20
266 703,84

1 st

48 981,50
48 981,50

0,00
0,00

30 412,00
30 412,00

121 075,09
121 075,09

5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00

60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00

3 252 050,00
2 834 000,00
1 962 000,00
1 635 000,00
0,00
875 000,00

5 012 751,25
4 321 850,00
2 992 050,00
2 493 375,00
0,00
1 334 375,00
16 154 401,25

1
1
1
1
1
1

Enh Sorteri…
st
st
st
st
st
st
st
omg

Rev

st
st
st
st
st
st

3 476 520,47

Utskrivet: 2019-05-13 13:52

241

10 558 050,00

6 872,96 11 413 415,00

Kalkylinnehåll
Sida

3 (3)

Summa ÄTA
33 942,22
16 320,39
163 779,88
9 181,11
65 600,42
1 025 485,34
1 952 658,28
64 965,00
3 337 085,60

27 947 784,35 Summa exkl mo…
1 000 000,00 Övriga tillägg (su…
28 947 784,35 Totalsumma exkl…

Beräkningar & Besiktningar Fjälkinge AB
0708-137480
Ort

Räknat

Datum

Vita Korset grov bedömning renovering

Älmhults kommun

RC

2019-05-13

UNDERENTREPRENADER

20.005
AFC

AFC

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

SEKTION UR SEKTIONSDATA: ROT

Objekt

Underentreprenader KONSULTER
Arkitekt bedömt planritningar,
genomförandeprogram,
kulörbeskrivningar, arbetshandlingar
mm inkl tillgänglighetsutredning
bedömt
Konstruktör genomgång
förstärkningsåtgärder mm bedömt
samt K handlingar på tillbyggnader
Brandskyddsutredning/dokumentati
on bedömt
Energiberäkning bedömt
Ljudkonsult bedömt inkl
ljudmätningar på slutet
Kontrollansvar PBL, Kontroller,
byggledning och besiktning bedömt
Slutbesiktningar mm bedömt

Åtgång

Enhet

Material

Tid

Sida

1 (1)

Underentreprenader

Summa

1,00 st

-

-

450 000,00

450 000,00

1,00 st

-

-

200 000,00

200 000,00

1,00 st

-

-

50 000,00

50 000,00

1,00 st
1,00 st

-

-

20 000,00
50 000,00

20 000,00
50 000,00

1,00 st

-

-

200 000,00

200 000,00

1,00 st

==============
-

==============
-

30 000,00
==============
1 000 000,00
SEK/st

30 000,00
==============
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Omkostnadspåslag
Sektionskostnad exkl moms
Totalt inkl omkostnader:

Rev

1,00 st

-
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referensobjekt

referensobjekt

19.012

Förskola i Gävle
Byggnadsarbeten:
Nybyggnad av förskola för 90 barn. I projektets inledning togs efter analys med
hänsyn till verksamhet, byggteknik och ekonomi beslut om att riva en sliten 60-tals
förskola och istället göra en nybyggnad. En parallell arkitekttävling genomfördes
där det vinnande ursprungsförslaget i stort sett är det som är byggt i dag.
Byggnaden består av en lågdel i ett plan, samt en högdel i två plan.
Båda huskropparna är grundlagda på pålar.
Lågdelen är uppförd med trästomme och limträbalkar i taket.
Fasadmaterial av trä samt takbeklädnad av sedum.
Tvåvåningsdelen har en bottenvåning uppförd med stålstomme och HDF-bjälklag
som mellanbjälklag. Våningsplan två är uppförd med trästomme med fribärande
trätakstolar. Fasadmaterial med puts och takbeklädnad av falsad plåt.
Tillagningskök med tillhörande matsal.

VVS-arbeten:
Uppvärmning med fjärrvärme och vattenburet system.
Golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2. Vatten och avloppsinstallationer.
Luftbehandlingsanläggning typ FTX, VAV-styrd. Datoriserad styranläggning.

EL-arbeten:
Elanläggning inkl. passage, brand-, inbrottslarm, datanät och utvändig belysning

Kostnadssammanställning:
Markarbeten inkl. finplanering............................................................
Byggnadsarbeten inkl. projektering....................................................
VS-installationer .................................................................................
Luftbehandling ...................................................................................
EL-installationer .................................................................................
Styr- och reglersystem .......................................................................

4.000.000:14.500.000:2.200.000:2.500.000:2.000.000:800.000:-

Summa entreprenadkostnader ................................................. 26.000.000:-

Diverse:
Se anvisningar i innehållsförteckningen för referensobjekt.
Byggnaden är en certifierad Miljöbyggnad, betyg Silver.
Bruttoarea (BTA): 1.044 m²
Byggherre:
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, 026-17 80 00
Arkitekt:
Mondo arkitekter Falun AB / Arkitektgruppen i Gävle AB
Totalentreprenör: MEJ Bygg AB, Gävle
Entreprenadform: Styrd totalentreprenad

Kostnadsläge:
2016-01-01

243

19

Förskola i Knivsta
Byggnadsarbeten:
Nybyggnad av förskola i 2 våningsplan med 8 avdelningar för ca 150 barn.
Förskolan har 4 st entréer (2 avdelningar per entré) med tillhörande loftgång i
limträ, dimensionerad för att kunna fungera som sovplats för barnen.
I byggnaden finns en invändig vinterträdgård för plantering och odling.
Utvändig parkering och angöring samt förskolegård i högre nivå.
Grundläggning med isolerad platta på mark.
Stomme med väggar och bjälklag av platsgjuten betong.
Byggnadens fasad är i SIO impregnerad furupanel.
Yttertak med takbeklädnad av sedum. På taket finns även solceller.
Tillagningskök för ca 175 portioner per dag.
Förskolan uppfyller internationella passivhuskriterier gällande komfort och
kvalitetssäkring och har ett värmebehov som är mindre än 15 kWh/m²år.

VVS-arbeten:
Uppvärmning med bergvärme och vattenburet system, radiatorer.
Behovsstyrd ventilation med ett flertal aggregat. Luften till aggregaten förvärms
och förkyls via ett 20-tal borrhål samt uteluftskanaler i mark.

EL-arbeten:
Elinstallationer enligt Svensk Standard. Belysning, kraft samt allmäntele-/data.
LED-belysning med närvarostyrning.

Kostnadssammanställning:
Markarbeten inkl. finplanering ............................................................
Byggnadsarbeten ...............................................................................
VS-installationer .................................................................................
Luftbehandling....................................................................................
EL-installationer .................................................................................
Styr- och reglersystem .......................................................................

13.974.000:32.111.000:3.352.000:2.756.000:3.188.000:996.000:-

Summa entreprenadkostnader ................................................. 56.377.000:-

Diverse:
Se anvisningar i innehållsförteckningen för referensobjekt.
Bruttoarea (BTA): 1.800 m²
Byggherre:
Kommunfastigheter i Knivsta AB, 018-34 70 00,
www.knivstafastigheter.se
Totalentreprenör: ByggConstruct AB, Uppsala
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan

Kostnadsläge:

referensobjekt

referensobjekt

19.013

2017-11-06
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 218 Försäljning av aktier i Älmhults
näringsfastigheters AB
Ärendenummer KS 2020/113

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att Älmhultsbostäder AB förvärvar aktierna för Älmhults näringsfastigheter
AB av Elmen AB till nominellt värde med överlåtelsedag den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kapitaltillskott enligt liggande
förslag om 2,5 miljoner kronor.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB lånar 2,5 mkr av Älmhults
kommun under 3 år till marknadsmässig ränta, i enlighet med kommunens
finanspolicy.
4. En skalbolagsdeklaration ska inlämnas av Älmhults näringsfastigheter AB
till Skatteverket senast 60 dagar efter avtalsdagen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till antal verksamhetsdrivande dotterbolag, ett av de dessa är
Älmhultsbostäder AB (härefter ÄBO).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
I samband med bolagsstämman i februari 2020 konstaterades att en
kapitaltäckningsgaranti krävdes för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod. Kommunfullmäktige beslöt den 2020-01-27,
§ 22, att godkänna kapitaltäckningsgarantin om max 4 mkr. Vidare beslöt
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

kommunfullmäktige att Elmen AB ska uppdra till VD att skyndsamt ta fram ett
förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.
Elmen AB förslår nu som ett första steg att Älmhultsbostäder AB (ÄBO)
förvärvar aktierna i Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB). Det innebär att
ÄNAB blir ett helägt dotterbolag till ÄBO och bildar en underkoncern till
moderkoncernen Elmen AB. I samband med detta krävs att utöver tidigare
fattade beslut om kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr godkänna att ytterligare 2,5
mkr tillskjuts ÄNAB.
ÄBO föreslås förvärva samtliga aktier i ÄNAB av Elmen AB till nominellt
värde. En avräkningsnota har upprättats som reglerar aktieöverlåtelsen.
Köpeobjektet är samtliga aktier i ÄNAB AB, 2 000 aktier, till nominellt värde av
200 tkr, med överlåtelsedag 1 januari 2021.
Förslaget påverkar ej ÄNAB:s nuvarande hyresgäster. Kommunfullmäktiges
beslut 2018-04-23, § 142, kvarstår.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 126
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
 Avräkningsnota
 Bilaga 1, Resultatbudget ÄNAB 2020-2023
 Kommunstyrelsen, 2020-01-27, § 22
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Kommunfullmäktige, 2018-04-23, § 142
 Kontrollbalansräkning ÄNAB, daterad 2019-12-31
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB, daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB, daterad 2020-01-24

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Älmhultsbostäder AB
Älmhults näringsfastigheter AB
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

247

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126 Försäljning av aktier i Älmhults
näringsfastigheters AB
Ärendenummer KS 2020/113

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Att Älmhultsbostäder AB förvärvar aktierna för Älmhults näringsfastigheter
AB av Elmen AB till nominellt värde med överlåtelsedag den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kapitaltillskott enligt liggande
förslag om 2,5 miljoner kronor.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB lånar 2,5 mkr av Älmhults
kommun under 3 år till marknadsmässig ränta, i enlighet med kommunens
finanspolicy.
4. En skalbolagsdeklaration ska inlämnas av Älmhults näringsfastigheter AB
till Skatteverket senast 60 dagar efter avtalsdagen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–4

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till antal verksamhetsdrivande dotterbolag, ett av de dessa är
Älmhultsbostäder AB (härefter ÄBO).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
I samband med bolagsstämman i februari 2020 konstaterades att en
kapitaltäckningsgaranti krävdes för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod. Kommunfullmäktige beslöt den 2020-01-27,
§ 22, att godkänna kapitaltäckningsgarantin om max 4 mkr. Vidare beslöt
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunfullmäktige att Elmen AB ska uppdra till VD att skyndsamt ta fram ett
förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.
Elmen AB förslår nu som ett första steg att Älmhultsbostäder AB (ÄBO)
förvärvar aktierna i Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB). Det innebär att
ÄNAB blir ett helägt dotterbolag till ÄBO och bildar en underkoncern till
moderkoncernen Elmen AB. I samband med detta krävs att utöver tidigare
fattade beslut om kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr godkänna att ytterligare 2,5
mkr tillskjuts ÄNAB.
ÄBO föreslås förvärva samtliga aktier i ÄNAB av Elmen AB till nominellt
värde. En avräkningsnota har upprättats som reglerar aktieöverlåtelsen.
Köpeobjektet är samtliga aktier i ÄNAB AB, 2 000 aktier, till nominellt värde av
200 tkr, med överlåtelsedag 1 januari 2021.
Förslaget påverkar ej ÄNAB:s nuvarande hyresgäster. Kommunfullmäktiges
beslut 2018-04-23, § 142, kvarstår.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
 Avräkningsnota
 Bilaga 1, Resultatbudget ÄNAB 2020-2023
 Kommunstyrelsen, 2020-01-27, § 22
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Kommunfullmäktige, 2018-04-23, § 142
 Kontrollbalansräkning ÄNAB, daterad 2019-12-31
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB, daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB, daterad 2020-01-24

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

Justerare

Sekreterare

249

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Älmhultsbostäder AB
Älmhults näringsfastigheter AB
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

250

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-09-15
Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
Susann.petterrsson@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Försäljning av aktierna i Älmhults
näringsfastigheters AB
Ärendenummer KS 2020/113

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till antal verksamhetsdrivande dotterbolag, ett av de dessa är
Älmhultsbostäder AB (härefter ÄBO).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
I samband med bolagsstämman i februari 2020 konstaterades att en
kapitaltäckningsgaranti krävdes för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod. Kommunfullmäktige beslöt den 2020-01-27,
§ 22, att godkänna kapitaltäckningsgarantin om max 4 mkr. Vidare beslöt
kommunfullmäktige att Elmen AB ska uppdra till VD att skyndsamt ta fram ett
förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.
Elmen AB förslår nu som ett första steg att Älmhultsbostäder AB (ÄBO)
förvärvar aktierna i Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB). Det innebär att
ÄNAB blir ett helägt dotterbolag till ÄBO och bildar en underkoncern till
moderkoncernen Elmen AB. I samband med detta krävs att utöver tidigare
fattade beslut om kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr godkänna att ytterligare 2,5
mkr tillskjuts ÄNAB.
ÄBO föreslås förvärva samtliga aktier i ÄNAB av Elmen AB till nominellt
värde. En avräkningsnota har upprättats som reglerar aktieöverlåtelsen.
Köpeobjektet är samtliga aktier i ÄNAB AB, 2 000 aktier, till nominellt värde av
200 tkr, med överlåtelsedag 1 januari 2021.
Förslaget påverkar ej ÄNAB:s nuvarande hyresgäster. Kommunfullmäktiges
beslut 2018-04-23, § 142 kvarstår.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
 Avräkningsnota
 Bilaga 1, Resultatbudget ÄNAB 2020-2023
 Kommunstyrelsen, 2020-01-27, § 22
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Kommunfullmäktige, 2018-04-23, § 142
 Kontrollbalansräkning ÄNAB, daterad 2019-12-31
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB, daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB, daterad 2020-01-24

Ärendeberedning
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till antal verksamhetsdrivande dotterbolag, ett av de dessa är
Älmhultsbostäder AB (härefter ÄBO).
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att det egna
kapitalet var förbrukat och upprättade därför en kontrollbalansräkning.
Styrelsen upprättade en ny kontrollbalansräkning inför bolagsstämman i februari
2020, i samband med detta konstaterades att en kapitaltäckningsgaranti krävdes
för att säkerställa bolagets ekonomiska status under bolagets avvecklingsperiod.
Kommunfullmäktige beslöt 2020-01-27, § 22, att godkänna
kapitaltäckningsgarantin om max 4 mkr till och med 2021-01-31. Vidare beslöt
kommunfullmäktige att Elmen AB ska uppdra till VD att skyndsamt ta fram ett
förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.
Elmen AB förslår nu som ett första steg att Älmhultsbostäder AB (ÄBO)
förvärvar aktierna i Älmhults näringsfastigheter AB (ÄNAB). Det innebär att
ÄNAB blir ett helägt dotterbolag till ÄBO och bildar en underkoncern till
moderkoncernen Elmen AB. I samband med detta krävs att utöver tidigare
fattade beslut om kapitaltäckningsgaranti om 4 mkr godkänna att ytterligare 2,5
mkr tillskjuts ÄNAB, för att återställa eget kapital, utifrån underlag från ÄNAB,
se bilaga 1. Tillskottet sker genom utbetalning från Elmen AB, som kommer
behöva ta ett lån från Älmhults kommun med motsvarande belopp.
En avräkningsnota har upprättats som reglerar aktieöverlåtelsen. Köpeobjektet är
samtliga aktier i ÄNAB AB, 2 000 aktier, till nominellt värde av 200 tkr, med
överlåtelsedag 1 januari 2021.

252

Tjänsteskrivelse
2020-09-15

3(3)

Förslaget påverkar ej ÄNAB:s nuvarande hyresgäster. Kommunfullmäktiges
beslut 2018-04-23, § 142 kvarstår.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att ÄBO förvärvar aktierna för ÄNAB av Elmen AB till nominellt värde
med överlåtelsedag den 1 januari 2021.
2. Att kommunfullmäktige beslutar godkänna kapitaltillskott enligt liggande
förslag om 2,5 miljoner kronor.
3. Att kommunfullmäktige godkänner att Elmen AB lånar 2,5 mkr av Älmhults
kommun under 3 år till marknadsmässig ränta, i enlighet med kommunens
finanspolicy.
4. Att en skalbolagsdeklaration ska inlämnas av ÄNAB till Skatteverket senast
60 dagar efter avtalsdagen.

Underskrift

Susann Pettersson
Kommunchef
Beslutet skickas till
ÄBO
ÄNAB
Tekniska förvaltningen
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RUBRIK
Nettoomsättning:
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Summa nettomsättning

Fastighetskostnader:
Driftskostnader
Rivningskostnader
Fastighetsavgift/ skatt
Avskrivningar
Avvecklingskostnader
Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat

Utfall 2019

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

2 654 232 kr
- kr
2 654 232 kr

1 258 412 kr
- kr
1 258 412 kr

783 384 kr
7 474 487 kr
8 257 871 kr

- 3 508 000 kr - 2 296 964 kr - 1 721 420 kr
- kr - 2 000 000 kr
163 000 kr
96 300 kr
96 300 kr 81 359 kr 545 327 kr
777 104 kr 945 171 kr 250 000 kr
250 000 kr - 4 697 530 kr - 3 420 368 kr - 4 613 047 kr

- 1 434 551 kr
- kr
96 300 kr
545
326 kr
250 000 kr
- 2 326 177 kr

312 438 kr
- 3 000 000 kr
96 300 kr
545 325 kr
250 000 kr
- 4 204 063 kr

957 456 kr - 1 958 815 kr - 1 067 766 kr

4 053 808 kr

4 434 936 kr
359 813 kr
4 794 749 kr

97 219 kr

3 192 824 kr
1 185 000 kr
4 377 824 kr

Övriga kostnader
Rörelseresultat

- 1 310 151 kr - 1 521 198 kr - 1 710 104 kr - 1 409 672 kr - 1 190 923 kr
2 862 885 kr
563 742 kr - 3 668 919 kr - 2 477 438 kr
- 1 212 932 kr -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner/redovisad skatt
Årets resultat

6 398 kr
198 131 kr - 1 404 665 kr 886 081 kr
- 2 290 746 kr -

Plåtslagaren 6
Värdering Svefa erhållen 2020-03-17:
Bokfört värde 2020-01-31:

- kr
- kr
- kr
- kr
200 000 kr
200 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 2 662 885 kr
863 742 kr - 3 868 919 kr - 2 677 438 kr
863 742 kr - 3 868 919 kr - 2 677 438 kr
Osäkerhetsfaktorer

16 000 000 kr
-10 706 817 kr

Detaljplan - bör harmorniseras med
Älmhultsbostäders byggtankar.
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2 662 885 kr

Avskrivning 2020-2023:
Bokföringsmässig vinst:

Underskott
År
2019
2020
2021
2022
2023
Summa:
Erhållet kapitaltillskott:
Kvar av kapitaltäckningsgaranti:
Ytterligare kapitalbehov:

Elcentral - problematik med elförsörjning kan
uppstå vid rivning av skepp nummer 3 och 4.
Markundersökning - kan innebära ökade
kostnader som ej är beaktade.

2 181 304 kr
7 474 487 kr

Ingående EK
709 775 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr

Underskott
Kapitaltillskott Utgående EK
- 2 290 746 kr
1 753 000 kr
172 029 kr
863 742 kr
863 742 kr
200 000 kr
- 3 868 919 kr
3 868 919 kr
200 000 kr
- 2 677 438 kr
2 677 438 kr
200 000 kr
2 662 885 kr 2 662 885 kr
200 000 kr
- 7 037 959 kr
6 500 213 kr
1 753 000 kr
2 247 000 kr
2 500 213 kr

255

Januari 2020
27 971 kr

Avräkningsnota
Säljare:

Elmen AB, 556280-5217,
Box 500, 343 23 Älmhult (”Säljaren”)

Köpare:

Älmhultsbostäder AB, 556347-7420,
Köpmangatan 27, 343 30 Älmhult (”Köparen”)

Köpeobjekt:

2 000 aktier i Älmhults Näringsfastigheter AB, 556054-3588,
(”Bolaget”), aktienummer 1-2 000 (100 % av totala antalet aktier)
(”Aktierna”)

Köpeskilling:

Köpeskillingen, 200 000 kronor, har denna dag erlagts kontant
genom överföring till av Säljaren anvisat bankkonto.

Genomförande:

Säljaren och Köparen ska snarast tillse att Köparen införs som
ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.

Övrigt:

Aktierna överlåts utan några garantier av vad slag det vara må.
Köparen får inte göra gällande fel eller brist i köpeobjektet.

Ort och datum:

________________________

Elmen AB

Älmhultsbostäder AB

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Älmhults Näringsfastigheter AB

2020-01-17

1

Org.nr 556054-3588

Kontrollbalansräkning 2019-12-31
Belopp kkr

Tillgångar

Balansräkning

Justering

Not.

Kontrollbalansräkning

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier och maskiner
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

18 435
596

Summa anläggningstillgångar

19 031

Omsättningstillgångar
Fordringar
Hyres och kundfordringar
Fordran koncernbolag
Övriga fordringar

70
72
10 071
298

Summa omsättningstillgångar

10 511

2 000

12 511

29 542

2 000

31 542

Summa tillgångar

18 435
596

-

2 000

19 031

70
72
12 071
298

1

Skulder och eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Periodens resultat
Erhållna aktieägartillskott
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Not. 1

200
82

-

428
2 318
1 608

200
82

2 000
2 000

120
30 000
1 030
31 030

29 542

1

428
2 318
2 000
392
120
30 000
1 030
31 030

2 000

31 542

-

Under förutsättning att ett aktieägartillskott erhålls om två miljoner kr, skulle en kontrollbalansräkning
kunna se ut enligt ovan. Vid erhållet aktieägartillskott om två miljoner kr är aktiekapitalet återställt.
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KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
Till
Älmhults Näringsfastigheter AB, 556054-3588
Elmen AB, 556280-5217, som är ägare till samtliga aktier i Älmhults Näringsfastigheter AB,
556054-3588, (”Bolaget”), förbinder oss härmed genom tillskjutande av kapital svara för att
Bolagets egna kapital vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet.
I den mån tillskott görs ska tillskottet vara ”villkorat” på så sätt att återbetalning av tillskottet
skall kunna ske ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under förutsättning
att sådan betalning inte står i strid med lag och mot god affärssed. Detta villkor om
återbetalning uppställs inte i förhållande till Bolaget utan endast gentemot Bolagets
aktieägare.
Denna garanti är tidsbegränsad t.o.m. 2021-01-31 och är beloppsbegränsad till fyramiljoner
(4 000 000) kr.
Denna garanti är oåterkallelig och underkastad svensk lag.
Älmhult den

2020

För Elmen AB

_________________________

_________________________

Elizabeth Peltola

Eva Ballovarre

_________________________
Sonja Emilsson
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Protokoll styrelsemöte
Elmen AB
Organisationsnummer 556280-5217
Datum:
Tid:
Plats:

2020-01-24
12.00-12.30
Älmhult

Närvarande ledamöter
Elizabeth Peltola (C)
Sonja Emilsson (M)
Eva Ballovarre (S)
Tjänstemän
Susann Pettersson, VD
§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Elizabeth Peltola förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns.

§2

Val av protokollförare
Till protokollförare väljs Susann Pettersson.

§3

Val av justerare
Till justerare väljs Eva Ballovarre.

§4

Älmhults näringsfastigheter (ÄNAB)
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i
uppdrag att succesivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt
resultat. Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att
det egna kapitalet var förbrukat och upprättade därför en
kontrollbalansräkning. Styrelsen har inför kommande bolagsstämma
upprättat en ny kontrollbalansräkning och ÄNABs VD har därefter
föreslagit Elmen AB att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att
säkerställa bolagets ekonomiska status under bolagets avvecklingsperiod.
Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett
belopp om max 4 mkr. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett

1
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behov av en kapitaltäckningsgaranti som medför att det egna kapitalet är
återställt, motsvarande 2 mkr.
Styrelsens beslut
1. Elmen AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna
kapitaltäckningsgaranti enligt förslag om max 4 mkr och till och med 202101-31.
2. Elmen AB beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till VD att
skyndsamt ta fram ett förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.

Vid protokollet
Susann Pettersson

Justeras

Elizabeth Peltola

Eva Ballovarre

2
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2020-01-22
Kommunledningsförvaltningen
Susann Pettersson
Susann.petterrsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB
Ärendenummer KS 2018/18

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till ett antal verksamhetsdrivande dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142 och 2019-05-27, § 91, att ge
Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att det egna
kapitalet var förbrukat och upprättade därför en kontrollbalansräkning.
Styrelsen har inför kommande bolagsstämma upprättat en ny
kontrollbalansräkning och ÄNABs VD har därefter föreslagit Elmen AB att
ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod.
Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett belopp
om max 4 miljoner kronor. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett
behov av en kapitaltäckningsgaranti som medför att det egna kapitalet är
återställt, motsvarande 2 miljoner kronor.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB daterat 2020-01-24
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB daterad 2020-01-22
 Kontrollbalansräkning ÄNAB per 2019-12-31
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 91
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142
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Ärendeberedning
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults Kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till ett antal verksamhetsdrivande dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142 och 2019-05-27, § 91, att ge
Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla bolaget under 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 hade en kontrollbalansräkning upprättats
då det egna kapitalet var förbrukat. Grundat på en granskning (utförd av bolagets
revisor - Ernst & Young AB) framkom inte något som tydde på att
kontrollbalansräkningen inte uppfyllde aktiebolagslagens krav. Vid mötet
prövades frågan om likvidation, varvid stämman beslutade att verksamheten ska
drivas vidare i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.
Styrelsen har inför kommande bolagsstämma upprättat en ny
kontrollbalansräkning, per 2019-12-31. ÄNABs VD har därefter föreslagit
Elmen AB att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets
ekonomiska status under avvecklingsperioden.
Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett belopp
om max 4 miljoner kronor. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett
behov av en kapitaltäckningsgaranti som medför att det egna kapitalet är
återställt, motsvarande 2 miljoner kronor.
Kapitaltäckningsgarantin innebär att Elmen AB förbinder sig att genom
tillskjutande kapital svara för att ÄNAB AB:s kapital vid varje tillfälle uppgår
till det registrerade aktiekapitalet. I den mån tillskott görs ska tillskottet vara
”villkorat” på så sätt att återbetalning av tillskottet skall kunna ske ur disponibla
vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under förutsättning att sådan
betalning inte står i strid med lag och mot god affärssed. Detta villkor om
återbetalning uppställs inte i förhållande till Bolaget utan endast gentemot
Bolagets aktieägare. Denna garanti är tidsbegränsad t.o.m. 2021-01-31 och är
beloppsbegränsad till 4 miljoner kronor. Garanti är oåterkallelig och underkastad
svensk lag.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Att Elmen AB uppdrar till VD att skyndsamt ta fram ett förslag på en
avvecklingsplan av ÄNAB AB.

-

Att Elmen AB föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
kapitaltäckningsgaranti enligt liggande förslag om max 4 miljoner kronor
och till och med 2021-01-31.
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Susann Pettersson
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Underskrift

Kommunchef
Beslutet skickas till
ÄNAB
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

§ 142 Förändrad bolagsstruktur och organisation
för kommunens fastigheter
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Elmen AB i uppdrag att successivt under
2018-2022 avveckla Älmhults näringsfastigheter AB samt att
2. Kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt avveckla bolaget Hvita
korset AB efter försäljning av fastigheterna till Älmhults kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
föreslå en ny effektiv och mera ändamålsenlig organisation för kommunens
fastighetsförvaltning. Att dela upp kommunens fastigheter på fyra ägare och
förvaltare är inte effektivt och därför föreslår en arbetsgrupp med representanter
från kommunledningsförvaltningen, Älmhults näringsfastigheter AB och
Älmhultsbostäder AB att följande förändringar sker:
Bolaget Älmhults näringsfastigheter AB avvecklas successivt under perioden
2018-2022. I ett första steg säljs fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 till
Älmhults kommun.
En studie över hela kvarteret Plåtslagaren genomförs i nära dialog med alla
berörda parter. Studien ska belysa hur omvandlingen av Kvarteret Plåtslagaren,
inklusive Tornett, ska ske utifrån intentionerna i kommunens översiktsplan.
Studien ska resultera i en plan för omvandling som beslutas i såväl ÄNAB:s
styrelse som kommunstyrelsen,
Som ett sista steg säljs fastigheten i kvarteret Bulten på öppna marknaden .
Bolaget Hvita korset AB avvecklas och fastigheterna övergår till kommunen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 72
 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27 § 40
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om översyn av kommunens
samlade fastighetsförvaltning daterad 2017-04-03
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-04-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsens beslut 2017-05-09 §91 om utredning av ny organisation
för kommunens totala fastighetsförvaltning
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-12- 07 om
förvärvande av fastigheten Älmhult 8:7, Stationsplan 5 med stationshuset och
taxihuset
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02, denna
skrivelse.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet skickas till
Älmhultsbostäder AB
Älmhults näringsfastigheter AB
Elmen AB
Tekniska chefen
Miljö- och byggchefen
Utvecklingschefen
Kommunchefen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-01-27

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 22 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB
Ärendenummer KS 2018/18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgaranti enligt liggande
förslag om max 4 miljoner kronor och till och med 2021-01-31.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
2. Kommunstyrelsen ger Elmen AB i uppdrag att Elmen AB:s VD skyndsamt
tar fram ett förslag på en avvecklingsplan av ÄNAB AB.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen punkt 1
Kommunfullmäktige punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Älmhults Näringsfastigheter AB (härefter ÄNAB) är ett fastighetsbolag inom
den kommunala bolagskoncernen i Älmhults kommun. Elmen AB utgör
moderbolag till ett antal verksamhetsdrivande dotterbolag.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142 och 2019-05-27, § 91, att ge
Elmen AB i uppdrag att succesivt avveckla bolaget under perioden 2018 - 2023.
Eget kapital i ÄNAB har minskat de senaste åren på grund av negativt resultat.
Vid en extra bolagsstämma 2019-06-26 konstaterade styrelsen att det egna
kapitalet var förbrukat och upprättade därför en kontrollbalansräkning.
Styrelsen har inför kommande bolagsstämma upprättat en ny
kontrollbalansräkning och ÄNABs VD har därefter föreslagit Elmen AB att
ställa ut en kapitaltäckningsgaranti för att säkerställa bolagets ekonomiska status
under bolagets avvecklingsperiod.
Elmen AB har efter kontakt med bolagsjurist tagit fram ett underlag till
kapitaltäckningsgaranti som är tidsatt till och med 2021-01-31 och till ett belopp
om max 4 miljoner kronor. ÄNAB AB informerar genom VD att bolaget har ett
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

behov av en kapitaltäckningsgaranti som medför att det egna kapitalet är
återställt, motsvarande 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22
 Protokoll Elmen AB daterat 2020-01-24
 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB daterad 2020-01-22
 Kontrollbalansräkning ÄNAB per 2019-12-31
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27, § 91
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142
_____
Beslutet skickas till
ÄNAB
Tekniska förvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 204 Svar på motion om policy mot skadegörelse
och brand - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2019/85

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” yrkar Eva Ballovarre (S) att
Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga brand och
skadegörelse.
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 Policy för arbete med säkerhet inom
Älmhults kommun i vilken brand och skadegörelse hanteras. Aktuell policy är
dock i behov av att omarbetas och anpassas till dagens förutsättningar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 110
 Motion om policy mot skadegörelse och brand daterad 2019-05-14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110 Svar på motion om policy mot skadegörelse
och brand - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2019/85

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” yrkar Eva Ballovarre (S) att
Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga brand och
skadegörelse.
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 Policy för arbete med säkerhet inom
Älmhults kommun i vilken brand och skadegörelse hanteras. Aktuell policy är
dock i behov av att omarbetas och anpassas till dagens förutsättningar.

Beslutsunderlag
 Motion om policy mot skadegörelse och brand daterad 2019-05-14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-09-07
Kommunstyrelsen
Håkan Helgesson
Hakan.helgesson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Policy mot brand och skadegörelse
Ärendenummer Ks2019/ 85

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” Ks 2019/85 yrkar Eva
Ballovarre (S) att Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga
brand och skadegörelse.
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 Policy för arbete med säkerhet inom
Älmhults kommun i vilken brand och skadegörelse hanteras. Aktuell policy är
dock i behov av att omarbetas och anpassas till dagens förutsättningar.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Eva Ballovarres (S) motion Policy mot skadegörelse och brand 2019-05-14
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07

Ärendeberedning
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” KS 2019/85 yrkar Eva
Ballovarre (S) att Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfte att förebygga
brand och skadegörelse.
Kommunfullmäktige antog 2010-10-25 Policy för arbete med säkerhet inom
Älmhults kommun i vilken brand och skadegörelse ingår. Aktuell policy är dock
i behov av att omarbetas och anpassas till dagens förutsättningar.
En revidering av området systematiskt brandskyddsarbete, vilken tar sikte på
motionens skrivning rörande brand, pågår. Beträffande skadegörelse är det ett
återkommande problem där åtgärder fortlöpande vidtas genom fysiska åtgärder i
närmiljön i nära samverkan med kommunpolis och väktare. Vidare har
kommunen nyligen upphandlat leverantör för kamerabevakningstjänster vilket
kommer att vara ett av verktygen som kan bli aktuella vid t ex skadegörelse på
fastigheter.
Mot bakgrund av att befintlig policy är i behov av revidering och anpassning till
dagens förutsättningar föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-07

2(2)

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Håkan Helgesson

Susann Pettersson

Kris- & Beredskapsstrateg

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Policy mot skadegörelse och brand
550 000 kronor var kostnaden för skadegörelse och inbrott för Älmhults kommun
2018. I den summan finns inte kostnader för arbetstid, material för
fastighetsskötare, kostnad för städ och inte heller kostnaden för att ersätta stulna ithjälpmedel inräknat.
Under 2019 års första månader har det med jämna mellanrum skett skadegörelse i
form av krossade fönster och klotter på våra skolor och idrottsanläggningar.
Kommunassurans Syd menar att det finns en stark koppling mellan skadegörelse
och bränder. Det brinner i två offentliga fastigheter per dag, skolbyggnader högt
representerade. Det finns riskfaktorer såsom att högstadieskolor är mer utsatta,
finns det stöldbegärlig utrustning i byggnaden och hur utsatt är området i övrigt för
skadegörelse.
Det finns insatser att göra för att minska risken för bränder och skadegörelse,
mycket arbete är redan gjort vår kommun och mer insatser pågår. Exempel på
förebyggande åtgärder kan vara att automatiska brandlarm är regel, att installera
kameraövervakning där risken är förhöjd, att ha ett systematiskt brandskyddsarbete
och att tänka förebyggande vid ny- och ombyggnation. Andra åtgärder kan vara att
ha nolltolerans mot klotter och att engagera elevråd i förebyggande arbete.
Ett systematiskt arbete med att förebygga skadegörelse gynnar kommunen
ekonomiskt och innebär en trevligare miljö att vistas i.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att Älmhults kommun tar fram en policy med syfte att förebygga brand och
skadegörelse i kommunens lokaler.

Eva Ballovarre
Socialdemokraterna
2019-05-14
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 205 Svar på motion om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/95

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande att skapa tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult, inkom 2019-06-19. Förslagsställaren
skriver att eftersom Älmhults kommun vill uppmuntra till transport med cykel
inom tätorten bör cykelparkeringarna i centrala Älmhult göras tryggare. Detta då
medborgarna känner oro för att deras cyklar ska bli stulna eller vandaliserade om
de står på de cykelparkeringar som finns tillgängliga i nuläget.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 106, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom
arbetet för kommunens cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 113
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om tryggare och säkrare cykelparkeringar i centrala Älmhult daterad
2019-06-16
 Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 106
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

276

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113 Svar på motion om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/95

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande att skapa tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult, inkom 2019-06-19. Förslagsställaren
skriver att eftersom Älmhults kommun vill uppmuntra till transport med cykel
inom tätorten bör cykelparkeringarna i centrala Älmhult göras tryggare. Detta då
medborgarna känner oro för att deras cyklar ska bli stulna eller vandaliserade om
de står på de cykelparkeringar som finns tillgängliga i nuläget.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 106, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom
arbetet för kommunens cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om tryggare och säkrare cykelparkeringar i centrala Älmhult daterad
2019-06-16
 Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 106

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult
Ärendenummer KS 2019/95

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) gällande att skapa tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult, inkom 2019-06-19. Förslagsställaren
skriver att eftersom Älmhults kommun vill uppmuntra till transport med cykel
inom tätorten bör cykelparkeringarna i centrala Älmhult göras tryggare. Detta då
medborgarna känner oro för att deras cyklar ska bli stulna eller vandaliserade om
de står på de cykelparkeringar som finns tillgängliga i nuläget.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-07-02 § 106 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen. Då förslagen i motionen redan behandlas inom
arbetet för kommunens cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om tryggare och säkrare cykelparkeringar i centrala Älmhult, daterad
2019-06-16

Ärendeberedning
Förslagsställaren skriver att då Älmhults kommun vill uppmuntra till transport
med cykel inom tätorten krävs tryggare cykelparkeringar i centrala Älmhult.
Detta då medborgarna känner oro för att deras cyklar ska bli stulna eller
vandaliserade om de står parkerade på de cykelparkeringar som finns
tillgängliga i nuläget.
Följande åtgärder yrkas i motionen:
1. Att Älmhults kommun tar fram en strategi för trygga och säkra
cykelparkeringar
2. Att Älmhults kommun undersöker möjligheten för investering av
cykelgarage vid Älmhults resecentrum och tågstation.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-08

2(2)

De förslag som läggs fram i motionen behandlas redan i kommunens arbete med
framställandet av en kommunal cykelplan.
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 § 123 Kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att framställa en cykelplan för Älmhults tätort. Syftet med en cykelplan
är att kommunen ska få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet,
samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.
Planen innehåller strategier och åtgärdsförslag för cykelparkeringar samt även
förslag på att se över möjlighet till ett cykelgarage. Cykelplanen förväntas antas
av Kommunfullmäktige hösten 2020.
Då förslagen i motionen behandlas inom arbetet för kommunens cykelplan
föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen anses besvarad.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

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

Kommunfullmäktige

§ 106 Motion om tryggare och säkrare
cykelparkeringar i centrala Älmhult - Michael
Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/95

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Michael Öberg (MP) om tryggare och säkrare cykelparkeringar i
centrala Älmhult daterad 2019-06-16.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 206 Svar på motion om cykelväg mellan Eneryda
och Liatorp - Börje Tranvik (SD)
Ärendenummer KS 2019/80

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser punkt 1–3 i motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige avslår punkt 4–5 i motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–2

Sammanfattning av ärendet
Motion från Börje Tranvik (-, SD när motionen skrevs) gällande byggande av
cykelväg mellan Eneryda och Liatorp, inkom 2019-05-07. Förslagsställaren
skriver att Älmhults kommun i enlighet med sin framtidsvision om att öka
cykeltrafiken i kommunen bör satsa på att ge medborgarna möjligheter att cykla
mellan kommunens mindre orter. I motionen yrkas följande åtgärder:
1. Att kommunen utreder möjligheten om att bygga en cykelväg på sträckan
mellan Mölleryd och Eneryda.
2. Att kommunen framgent väljer att fokusera på att bygga cykelvägar
längs med väg 600.
3. Att kommunen prioriterar satsningen på cykelvägar längs med väg 600.
4. Att genomgångstrafiken på vägen mellan Mölleryd och Eneryda tas bort.
5. Att vägen mellan Mölleryd och Eneryda asfalteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 84, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Då tre av förslagen i motionen redan behandlas inom arbetet för kommunens
cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att punkt 1–3 i motionen
anses besvarad.
Då förslagen i punkt 4–5 gäller en enskild väg som inte ägs av kommunen
föreslår Kommunledningsförvaltningen avslag på dessa punkter.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 114
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun daterad
2019-05-05
 Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 84

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114 Svar på motion om cykelväg mellan Eneryda
och Liatorp - Börje Tranvik (SD)
Ärendenummer KS 2019/80

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser punkt 1–3 i motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige avslår punkt 4–5 i motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Börje Tranvik (-, SD när motionen skrevs) gällande byggande av
cykelväg mellan Eneryda och Liatorp, inkom 2019-05-07. Förslagsställaren
skriver att Älmhults kommun i enlighet med sin framtidsvision om att öka
cykeltrafiken i kommunen bör satsa på att ge medborgarna möjligheter att cykla
mellan kommunens mindre orter. I motionen yrkas följande åtgärder:
1. Att kommunen utreder möjligheten om att bygga en cykelväg på sträckan
mellan Mölleryd och Eneryda.
2. Att kommunen framgent väljer att fokusera på att bygga cykelvägar
längs med väg 600.
3. Att kommunen prioriterar satsningen på cykelvägar längs med väg 600.
4. Att genomgångstrafiken på vägen mellan Mölleryd och Eneryda tas bort.
5. Att vägen mellan Mölleryd och Eneryda asfalteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 84, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Då tre av förslagen i motionen redan behandlas inom arbetet för kommunens
cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att punkt 1–3 i motionen
anses besvarad.
Då förslagen i punkt 4–5 gäller en enskild väg som inte ägs av kommunen
föreslår Kommunledningsförvaltningen avslag på dessa punkter.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun daterad
2019-05-05
 Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 84

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-09-08
Kommunledningsförvaltningen
Matilda Dunfjäll
matilda.dunfjall@almhult.se

1(3)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om cykelväg mellan Eneryda och
Liatorp
Ärendenummer KS 2019/80

Sammanfattning av ärendet
Motion från Börje Tranvik (-, SD när motionen skrevs) gällande byggande av
cykelväg mellan Eneryda och Liatorp, inkom 2019-05-07. Förslagsställaren
skriver att Älmhults kommun i enlighet med sin framtidsvision om att öka
cykeltrafiken i kommunen bör satsa på att ge medborgarna möjligheter att cykla
mellan kommunens mindre orter. I motionen yrkas följande åtgärder:
 Att kommunen utreder möjligheten om att bygga en cykelväg på sträckan
mellan Mölleryd och Eneryda.
 Att kommunen framgent väljer att fokusera på att bygga cykelvägar längs
med väg 600.
 Att kommunen prioriterar satsningen på cykelvägar längs med väg 600.
 Att genomgångstrafiken på vägen mellan Mölleryd och Eneryda tas bort.
 Att vägen mellan Mölleryd och Eneryda asfalteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 84 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har dess förslag diskuterats på
kommunledningsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen.
Då tre av förslagen i motionen redan behandlas inom arbetet för kommunens
cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att punkt 1–3 i motionen
anses besvarad.
Då förslagen i punkt 4–5 gäller en enskild väg som inte ägs av kommunen
föreslår Kommunledningsförvaltningen avslag på dessa punkter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun,
daterad 2019-05-05

289

Tjänsteskrivelse
2020-09-08

2(3)

Ärendeberedning
Förslagsställaren skriver att Älmhults kommun i enlighet med sin framtidsvision
om att öka cykeltrafiken i kommunen bör satsa på att ge medborgarna
möjligheter att cykla mellan kommunens mindre orter. I motionen yrkas följande
åtgärder:
1. Att utreda möjligheten att bygga en cykelväg från Mölleryd till Glashyttan i
Eneryda, en sträcka på 2,6 kilometer.
2. Att fokusera på cykelvägar att använda vägsträckan 600 som redan är den
befintliga vägen.
3. Att prioritera denna satsning för den har en trafiksäkrande uppgift. Vi vill ej
ha cyklister på väg 23.
4. Att ta bort genomgångstrafiken från Mölleryd upp till Glashyttan i Eneryda,
en sträcka på 2,6 kilometer.
5. Att vägsträckan som nu består av grus bytes ut. Beläggs med asfalt eller
hårdbeläggning.
Förslag 1–3 som läggs fram i motionen behandlas redan i kommunens arbete
med framställandet av en kommunal cykelplan.
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 § 123 Kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att framställa en cykelplan för Älmhults tätort. Syftet med en cykelplan
är att kommunen ska få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet,
samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.
Planen innehåller bland annat strategier för utveckling av cykelvägar i
kommunen samt en utredning och prioritering av områden och sträckor för
bygge av framtida cykelvägar.
I enlighet med punkt 2–3 i motionen är väg 600 i cykelplanen utpekad som
strategiskt viktig för kommunens cyklister.
Då förslag 1–3 i motionen redan behandlas inom arbetet för kommunens
cykelplan föreslår Kommunledningsförvaltningen att punkt 1–3 i motionen
anses besvarad.
Avseende punkt 4–5 i motionen så syftar dessa förslag till att ta bort
genomgångstrafiken samt asfaltera vägen mellan Mölleryd och Eneryda. Denna
väg är en enskild väg med statligt driftsbidrag. Älmhults kommun äger därför
inte vägen och har ingen bestämmanderätt över denna. För att förändra denna
vägsträcka måste förslag samt beslut på förändring bestämmas i vägens
vägsamfällighetsförening.
Då förslagen i punkt 4–5 gäller en enskild väg som inte ägs av kommunen
föreslår Kommunledningsförvaltningen avslag på dessa punkter.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-08

3(3)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser punkt 1–3 i motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige avslår punkt 4–5 i motionen.

Matilda Dunfjäll

Susann Pettersson

Utredare

Kommunchef

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-27

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 84 Motion om cykelväg mellan Eneryda och
Liatorp - Börje Tranvik (SD)
Ärendenummer KS 2019/80

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde:
 Motion från Börje Tranvik (SD) om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp
daterad 2019-05-05.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 207 Svar på motion om planering för busskurer Monica Haider (S)
Ärendenummer KS 2019/90

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan diskuterats på kommunledningsförvaltningen
i samverkan med tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 116
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion om planering för busskurer daterad 2019-06-10

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116 Svar på motion om planering för busskurer Monica Haider (S)
Ärendenummer KS 2019/90

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan diskuterats på kommunledningsförvaltningen
i samverkan med tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion om planering för busskurer daterad 2019-06-10

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

297

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tjänsteskrivelse
2020-09-11
Kommunledningsförvaltningen
Paul Robertsson
Paul.robertsson@almhult.se

1(2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion om planering för busskurer
Ärendenummer KS 2019/90

Sammanfattning av ärendet
Motion från Monica Haider (S) gällande planering för busskurer inkom 201906-10. Förslagsställaren anför att det finns en politisk vilja att minska
klimatpåverkan genom ökat resande med kollektivtrafik. Dock är kommunens
busskurer i dåligt skick och kommunledningsförvaltningen är ansvarig för dessa.
Förslagsställaren föreslår därför att en långsiktig underhållsplan tas fram för
befintliga busskurer, att dagens placering av busskurer utvärderas samt att
ansvaret för kommunens busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 105, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen för beredning.
Sedan motionen inkom har frågan diskuterats på kommunledningsförvaltningen
i samverkan med tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen, tillsammans med tekniska förvaltningen,
föreslår att motionen bifalles och att ansvaret för busskurerna förs över till
tekniska förvaltningen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion om planering för busskurer, daterad 2019-06-10

Ärendeberedning
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Monica Haider föreslår i motion
Dnr 2019/90 att en långsiktig underhållsplan tas fram för befintliga busskurer,
att dagens placering av busskurer utvärderas samt att ansvaret för kommunens
busskurer förs över till tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen konstaterar att
inventering av kommunens busskurer skett och flera av dem är i dåligt skick.
Emellertid saknas budgeterade medel att genomföra fler åtgärder än de redan
vidtagna och mest akuta (Delary, Eneryda samt Stenbrohult) varför någon
åtgärdsplan ej heller föreligger.
Gällande placeringen av busskurerna har även de utvärderats och i de fall kurer
har behövts bytas ut samt i förekommande fall nyanlagts har även placering av
dessa varit föremål för dialog med Trafikverket samt Länstrafiken.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-11

2(2)

Slutligen gällande ansvaret för kommunens busskurer konstaterar
kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen att frågan är av
operativ karaktär och dessutom av en teknisk natur. Det ställer sig därmed
lämpligare att frågan hanteras av tekniska förvaltningen istället för som idag av
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslår att
motionen bifalles och att ansvaret för busskurerna flyttas från
kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen.
Budgetmedel för att hantera kapitaltjänstkostnaderna finns och uppgår till 25 tkr
och dessa medel kan då överföras till tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen saknar budgetmedel för drift och skötsel av
busskurer samt stationerna och det finns därmed inga budgetmedel för detta att
föra över till tekniska förvaltningen. Den årliga genomsnittliga kostnaden för
drift och skötsel för stationer samt busskurer uppgår till ca 200 tkr. Utvecklandet
av nya bostadsområden i Älmhult gör att tillkommande busstopp för stadsbussen
kommer att behöva anläggas. För att i största möjliga mån stimulera till
kollektivt resande bör det övervägas att dessa busstopp förses med väderskydd
(busskur). Detta är då en nyinvestering som kräver avsatta kommunala medel.
Som konstaterats saknas idag budgetmedel för drift och skötsel av stationer samt
busskurer. Vidare finns inte heller investeringsmedel för nyanläggning av
busskurer i samband med utvecklande av stadstrafiken. Således måste denna
fråga hänföras till budgetprocessen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
 Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Planering för busskurer
Det finns en politisk vilja att minska klimatpåverkan genom ökat resande med
kollektivtrafik. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger till största delen på regionerna,
men när det gäller busskurer så är det kommunens ansvar och det ligger idag på
kommunledningsförvaltningen.
Många av kommunens busskurer är i dåligt skick och behöver bytas ut, exempelvis
i Eneryda. Detta medför en investeringskostnad vid nyanläggning och sedan även
en underhållskostnad. Det finns vissa medel att söka hos regionen för
investeringskostnaden, men den största delen ligger på kommunerna.
Med jämna mellanrum hör bussresenärer av sig och informerar om det dåliga
skicket på kommunens busskurer.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att ta fram en långsiktig underhållsplan för befintliga busskurer.
- Att utvärdera dagens placering av busskurer för eventuell förändring.
- Att överlåta ansvaret för kommunens busskurer till tekniska förvaltningen.

Monica Haider
Socialdemokraterna
2019-06-10
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Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 208 Svar på motion om byggnationer på
Stenbrohult - Börje Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord
Helle och Carl-Gustaf Hansson (SD)
Ärendenummer KS 2019/96

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom tjänsteskrivelse
daterad 2020-09-11.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i motion föreslagit att Älmhults kommun ska färdigställa
tomterna på Stenbrohult-Björnhult 1:3. Vidare föreslås att Älmhults kommun
ska utreda varför byggnationen på fastigheten avstannat.
Tomterna ifråga redan står klara för försäljning och förvaltningen för dialog med
privat byggherre om exploatering av området. Arbete med att få till stånd
byggnation enligt förslaget i motionen pågår.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 115
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion inkommen från Börje Tranvik 2019-06-18

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

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115 Svar på motion om byggnationer på
Stenbrohult - Börje Tranvik, Gull-britt Tranvik, Tord
Helle och Carl-Gustaf Hansson (SD)
Ärendenummer KS 2019/96

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom tjänsteskrivelse
daterad 2020-09-11.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i motion föreslagit att Älmhults kommun ska färdigställa
tomterna på Stenbrohult-Björnhult 1:3. Vidare föreslås att Älmhults kommun
ska utreda varför byggnationen på fastigheten avstannat.
Tomterna ifråga redan står klara för försäljning och förvaltningen för dialog med
privat byggherre om exploatering av området. Arbete med att få till stånd
byggnation enligt förslaget i motionen pågår.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion inkommen från Börje Tranvik 2019-06-18

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-09-22

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-09-11
Kommunledningsförvaltning
Paul Robertsson
Paul.Robertsson@almhult.se

1(1)

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse gällande motion från Börje
Tranvik (SD) om byggnation på StenbrohultBjörnhult 1:3
Ärendenummer KS 2019/96

Sammanfattning av ärendet
Börje Tranvik (SD) har i motion föreslagit att Älmhults kommun ska färdigställa
tomterna på Stenbrohult-Björnhult 1:3. Vidare föreslås att Älmhults kommun
ska utreda varför byggnationen på fastigheten avstannat.
Tomterna ifråga redan står klara för försäljning och förvaltningen för dialog med
privat byggherre om exploatering av området. Arbete med att få till stånd
byggnation enligt förslaget i motionen pågår.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion inkommen från Börje Tranvik 2019-06-18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Att anse motionen besvarad genom denna tjänsteskrivelse.

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 209 Svar på Motion om att införa närtrafik Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i
Älmhults kommun daterad 2019-02-25.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen för ytterligare beredning och att
en skrivelse från Region Kronoberg ska inhämtas i ärendet, 2020-04-27, §57.
Kommunledningsförvaltningen har ytterligare berett motionen och konstaterar
att frågan om införande av närtrafik i Älmhults kommun genom Länstrafikens
försorg ej kan bli aktuellt, mot bakgrund av att såväl skolskjuts som färdtjänst
hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans med Region Kronoberg.
Vilket innebär att Länstrafiken inte har några fordon för att bedriva närtrafik i
Älmhults kommun.
Om Älmhults kommun i en framtid väljer att delta i Region Kronobergs
upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om införande av
närtrafik. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 117
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Kommunfullmäktige 2020-04-27, § 57
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

 Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun daterad 2019-02-25

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117 Svar på Motion om att införa närtrafik Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i
Älmhults kommun daterad 2019-02-25.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen för ytterligare beredning och att
en skrivelse från Region Kronoberg ska inhämtas i ärendet, 2020-04-27 §57.
Kommunledningsförvaltningen har ytterligare berett motionen och konstaterar
att frågan om införande av närtrafik i Älmhults kommun genom Länstrafikens
försorg ej kan bli aktuellt, mot bakgrund av att såväl skolskjuts som färdtjänst
hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans med Region Kronoberg.
Vilket innebär att Länstrafiken inte har några fordon för att bedriva närtrafik i
Älmhults kommun.
Om Älmhults kommun i en framtid väljer att delta i Region Kronobergs
upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om införande av
närtrafik. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Kommunfullmäktige 2020-04-27, §57
 Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun daterad 2019-02-25
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Paul Robertsson
Paul.robertsson@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/45

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i
Älmhults kommun daterad 2019-02-25.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen för ytterligare beredning och att
en skrivelse från Region Kronoberg ska inhämtas i ärendet, 2020-04-27 §57.
Kommunledningsförvaltningen har ytterligare berett motionen och konstaterar
att frågan om införande av närtrafik i Älmhults kommun genom Länstrafikens
försorg ej kan bli aktuellt, mot bakgrund av att såväl skolskjuts som färdtjänst
hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans med Region Kronoberg.
Vilket innebär att Länstrafiken inte har några fordon för att bedriva närtrafik i
Älmhults kommun.
Om Älmhults kommun i en framtid väljer att delta i Region Kronobergs
upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om införande av
närtrafik. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige 2020-04-27, §57
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11
 Motion om att införa närtrafik i Älmhults kommun, 2019-02-25

Ärendeberedning
Michael Öberg (MP) har inkommit med motion om att införa närtrafik i
Älmhults kommun daterad 2019-02-25.
I motionen framhålls att närtrafiken ger en ökad frihet, trygghet och flexibilitet
för de som bor på landsbygden samt att införande av närtrafik förbättrar
resandemöjligheterna i öst-västlig riktning där kollektivtrafiken idag är
undermålig.
Med anledning av detta yrkar motionären om att:
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Ambitionen ska vara att införa närtrafik i Älmhults kommun när möjligheten
ges efter det undersökts vara genomförbart med Länstrafiken Kronoberg
(Region Kronoberg).
Kommunen ska delta i en gemensam regional upphandling av skolskjutsar
och serviceresor med Region Kronoberg när så är möjligt.

Kommunfullmäktige återremitterade motionen för ytterligare beredning och att
den skrivelse från Region Kronoberg ska inhämtas i ärendet, 2020-04-27 §57.
Kommunledningsförvaltningen har ytterligare berett motionen om införande av
närtrafik i Älmhults kommun.
Region Kronoberg äger frågan om närtrafiken och har idag ett system för
närtrafik i kommuner som ingår i Region Kronobergs gemensamt upphandlade
skolskjuts och färdtjänst. Fordonen som nyttjas är de som används för färdtjänst.
I Älmhults kommun har det fattats ett politiskt beslut att kommunen ej skulle
delta i den gemensamma upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst med Region
Kronoberg som har genomförts och istället hantera detta i egen regi. Således står
Älmhult kommun i dagsläget utanför detta samarbete.
Detta innebär att Länstrafiken Kronoberg inte har förfogande över de fordon
som används för närtrafik inom Älmhults kommun. Det ställer sig därför inte
möjligt att införa närtrafik i kommunen genom Länstrafikens försorg, då
Länstrafiken inte har några fordon i Älmhults kommun.
I det fall Älmhults kommun i framtiden väljer att ingå i Region Kronobergs
gemensamma upphandling av skolskjuts och färdtjänst i framtiden kan närtrafik
införas i likhet med övriga kommuner i länet som ingår i Länstrafikens
gemensamma upphandling av skolskjuts och färdtjänst.
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån ovan att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen

Paul Robertsson

Susann Pettersson

Planeringschef

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunfullmäktige

§ 57 Svar på motion om att införa närtrafik Michael Öberg (MP)
Ärendenummer KS 2019/45

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige återremitterar motionen till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska
inhämtas i ärendet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion från Michael Öberg (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun
inkom 2019-02-23. Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om
införande av närtrafik i Älmhults kommun ej kan bli aktuell utifrån att både
skolskjuts och färdtjänst hanteras i kommunens egen regi och inte tillsammans
med Region Kronoberg. Om Älmhults kommun i framtiden deltar i Region
Kronobergs upphandling av skolskjuts och färdtjänst aktualiseras frågan om
införande av närtrafik.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07, § 78
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-24, § 39
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 52
 Motion (MP) om att införa närtrafik i Älmhults kommun

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår att motionen återremitteras till kommunstyrelsen
för ytterligare beredning och att en skrivelse från Region Kronoberg ska
inhämtas i ärendet.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Michael Öbergs förslag om återremittering.
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till motionen.
Gull-Britt Tranvik (SD) instämmer i Lars Ingverts yrkande.
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Lars Ingverts yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Michael Öbergs förslag om återremittering mot Elizabeth
Peltolas avslagsyrkande till detsamma och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Michael Öbergs förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Michael Öbergs förslag.
Nej-röst för bifall till Elizabeth Peltolas avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster mot 11 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutar att
bifalla Michael Öbergs förslag.
Ledamot
Sonja Emilsson (M)
Jakob Willborg (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Pontus Haglund (C)
Bo Bergsjö (L)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Monica Haider (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Petra Karlsson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)

Ja-röst

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunfullmäktige

Tord Helle (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)

X
10

X
11

0

_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 212 Svar på motion om utveckling av Älmhults
kommuns upphandlingsverksamhet samt
uppföljning av avtal - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/56

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Monica Haider (S) och Eva Ballovarre (S) om utveckling av
Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal, daterad
2020-05-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 97, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har besvarat motionärernas yrkanden i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 118
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03
 Policy attestreglemente beslut 2019-10-28, § 175
 Övergripande verksamhetsplan intern kontroll 2019-01-15, § 9
 Policy inköps och upphandlingspolicy 2014-05-26, § 70
 Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 97

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118 Svar på motion om utveckling av Älmhults
kommuns upphandlingsverksamhet samt
uppföljning av avtal - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/56

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Monica Haider och Eva Ballovarre (S) om utveckling av
Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal, daterad
2020-05-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har besvarat motionärernas yrkanden i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03
 Policy attestreglemente beslut 2019-10-28, § 175
 Övergripande verksamhetsplan intern kontroll 2019-01-15, § 9
 Policy inköps och upphandlingspolicy 2014-05-26, § 70
 Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 97

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse om svar på motion om utveckling
av Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet
samt uppföljning av avtal
Ärendenummer KS 2020/56

Sammanfattning av ärendet
Motion inkom från Monica Haider och Eva Ballovare (S) om utveckling av
Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal, daterad
2020-05-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har besvarat motionärernas yrkanden.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03
 Policy attestreglemente beslut 2019-10-28, § 175
 Övergripande verksamhetsplan intern kontroll 2019-01-15, § 9
 Policy inköps och upphandlingspolicy 2014-05-26, § 70
 Kommunfullmäktige beslut 2020-06-22, § 97

Ärendeberedning
Motion inkom från Monica Haider och Eva Ballovare (S) om utveckling av
Älmhults kommuns upphandlingsverksamhet samt uppföljning av avtal, daterad
2020-05-19. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionärerna skriver bland annat att invånarna ska garanteras att skattepengarna
används på ett effektivt och hållbart sätt, företagarna ska ha underlag till att
verka och utvecklas och att kommunal upphandling här är en viktig del.
Motionärerna föreslår en kontinuerlig dialog med företagarna, dela upp
upphandlingarna, skapa en ”upphandlingsskola” för företagarna gällande
tolkning av lägen om offentlig upphandling och att ha dialog med företagen
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under tiden de pågår skulle öka sannolikheten att fler företag i olika storlekar
lämnar in anbud i till kommunen.
Motionärerna påtalar även vikten av att kommunen ska följa upp avtal.

Med anledning av ovan yrkar motionärerna:
 Att en upphandlingsstrategi arbetas fram där bland annat den politiska viljan
och inriktningen framgår.
 Att kommunen bidrar till att öka lokala företags möjlighet att delta i
kommunala och regionala upphandlingar.
 Att mätbara mål såsom antalet arbetstillfällen, invånare och företagande
tydligt kopplas samman med den kommunala upphandlingen.
 Att ett strategiskt system för uppföljning av kommunens alla avtal införs.
Att en upphandlingsstrategi arbetas fram där bland annat den
politiska viljan och inriktningen framgår.
Idag har Älmhults kommun en upphandlingspolicy, fastställd av
kommunfullmäktige 2014-05-26 § 70, där den politiska viljan och inriktningen
framgår. Nedan kursiv text är klippt ur upphandlingspolicy:
Kommunens agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av
uthållighet och väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandlingar skall
konkurrensutsättas och genomföras affärsmässigt och professionellt.
Kommunens upphandling skall kännetecknas av god affärsetik, öppenhet,
objektivitet och likabehandling. Kommunen och dess företrädare skall uppfattas
som en kompetent och opartisk beställare.
En ambition med kommunens upphandlingar skall vara att genomföra
upphandlingar på ett sätt så att även små och medelstora företag har möjlighet
att delta.
Kommunen har under 2019 initierat en genomgång av flera styrdokument och
upphandlingspolicyn är ett av dessa styrdokument som enligt plan ska revideras
och läggas fram för remiss hösten 2020.
Att kommunen bidrar till att öka lokala företags möjlighet att delta i
kommunala och regionala upphandlingar.
Av kommunens upphandlingspolicy framgår att en ambition med kommunens
upphandlingar skall vara att genomföra upphandlingar på ett sätt så att även små
och medelstora företag har möjlighet att delta.
Tack vare kommunens samordnade varudistribution kan även mindre
leverantörer delta i upphandlingar. Upphandlingsenheten tillsammans med
näringslivschef har planlagt olika typer av träffar för näringsliv inom
upphandling. Syftet med dessa träffar är att informera och föra dialog kring
kommunens upphandlingsverksamhet. Inom upphandlingsenheten arbetas även
med ständiga förbättringar för att förenkla kommunikationen i och kring
kommunens upphandlingsprocess i sann ”förenkla helt enkeltanda” – allt för att
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öka möjligheten för fler leverantörer att kunna delta i upphandlingar.
Kommunen har även ett samarbete med andra kommuner inom Kronoberg. Via
kommunens hemsida kan leverantörerna kontinuerligt följa de upphandlingar
som ligger ute.
Att mätbara mål såsom antalet arbetstillfällen, invånare och
företagande tydligt kopplas samman med den kommunala
upphandlingen.
Att sätta mätbara mål i upphandlingen görs i samband med framtagande av
kravspecifikationen. De förtroendevalda ska styra i principiella och övergripande
frågor och ange vad som ska uppnås. Tjänstemän är specialister i verksamhetsoch utförandefrågor, det vill säga hur verksamheten bedrivs. Om intresse finns
för att sätta vissa politiskt mätbara mål (”vad”) så bör det finnas med i den
reviderade upphandlingspolicyn och kan då med fördel hanteras i den
kommande remissrundan av policyn. Att sätta generella mål i
kravspecifikationer kräver stor kunskap för att inte riskera sätta oproportionella
krav som strider mot LOU. Utöver det behöver kravställaren veta att krav kan
vara kostnadsdrivande och innebära att färre kan vara med och lämna anbud.
Avtalen i sig ska alltid utvärderas av den som är ansvarig för avtalet samt nyttjar
avtalet. Av upphandlingspolicy framgår att nämnder, förvaltningar och bolag
ansvarar för att ansvar och befogenheter gällande inköp och upphandling
fastställs samt att medarbetare har kompetens att utföra inköp och upphandling
enligt gällande lagstiftning, policys och rutiner. Nämnder, förvaltningar och
bolag ansvarar för att ingångna avtal följs samt att kontroll och uppföljning görs
så att det som upphandlats eller köpts in levereras till de villkor som avtalats. Att
denna kontroll genomförs är av yttersta vikt eftersom efterlevnaden av
avtalsvillkor inte går att säkerhetsställa genom upphandlingsproceduren. Ett
komplement till upphandlingspolicyn är övriga styrdokument såsom kommunens
policy för attestreglemente samt övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll, där ansvarsfrågan, process och rutin tydligt regleras för detta.
Att ett strategiskt system för uppföljning av kommunens alla avtal
införs.
De avtal som är upphandlade via upphandlingsenheten finns diarieförda i ett
system som heter opic tendsign. De avtal som ligger i marknadsplatsen är enkla
att följa upp avtalstrohet kring genom en enkel sammanställning. De andra
avtalen följs upp genom intern kontroll samt vid varje avrop. En första
avstämning sker redan vid varu-/tjänstelevererans. När fakturan sen kommer är
beslutsattestant ytterst ansvarig för nedan avstämning innan fakturan går till
betalning:




Prestation: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade
villkor.
Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal
redovisningslag samt enligt god redovisningssed.
Betalningsvillkor: Betalning sker vid rätt tidpunkt.
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Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod.
Kontering: Verifikationen är rätt konterad.
Beslut: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Detta system sker via ekonomisystemet. Därmed finns ett inbyggt system för
avtalsuppföljning. För att en utbetalning ska ske krävs 2 attester. Följande
attestmoment finns inom kommunen:
Mottagningsattest: Kontroll av att varan/tjänsten levererats och stämmer med
gjord beställning.
Beslutsattest: Ansvar för kontroll av att en faktisk beställning har skett, att de
formella beslut som krävs har fattats och att villkoren stämmer med det som
överenskommits, kontering, periodisering, betaldatum, teknisk kontroll (att
inskannad faktura överensstämmer med det som blivit inläst i systemet) och
övrigt som framgår av ovan punkter.
Upphandlingssamordnaren och VD skall årligen genomföra en granskning över
inköp som sker i kommunen respektive bolagen. Resultatet av granskningen
skall redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive bolagsstyrelsen. För
kommunens del gör upphandlingsenheten en uppföljning av leverantörstrohet
som redovisas till både kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Med fördel bör löpande avtalsuppföljning utöver ovan ske via intern kontroll.
Det kan ske genom stickprov på vissa avtal. I Älmhults kommun finns en policy
för intern kontroll som reglerar nämndernas ansvar för att arbeta med frågan.
Intern kontroll handlar främst att följa upp i efterhand – I Älmhults kommun vill
vi att man gör rätt från början, så därför är systemen uppbyggda utifrån hänsyn
till risk och för att det ska vara lätt att göra rätt från början. Det som exempelvis
inte med enkelhet kan följas upp i intern kontroll (som ofta sker i efterhand) är
om rätt vara var levererad, och just därför behövs proaktiva system som
attestreglementet reglerar.
Internkontrollarbetet i Älmhults kommun utgår ifrån övergripande
riskbedömningar på olika områden. Internkontrollarbetet ska genom att hålla
fokus på osäkerheter och risker bidra till att kvalitetssäkra de interna
verksamhetsprocesserna på olika områden. Inom all verksamhet finns risk för att
det blir fel någonstans i kedjan. Att systematiskt arbeta med riskanalyser innebär
inte att felen med automatik elimineras. Dock skapas bättre förutsättningar att
identifiera vad som kan gå fel vilket ger möjlighet att identifiera konsekvenserna
av felen. Åtgärder kan sättas in för att minska sannolikheten för att något icke
önskat inträffar, eller för att begränsa konsekvenserna om det ändå händer.
Internkontrollarbetet omfattar därför i princip alla processer på alla nivåer i
organisationen. Allt kan dock inte kontrolleras. Avvägning ska alltid göras
mellan olika aktiviteters kostnad och den nytta de gör.

Överväganden
Kommunstyrelsen har tillsett att styrande dokument med processer och rutiner
finns för att hantera det motionärerna yrkar om. Ett kontinuerligt arbete med
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ständiga förbättringar pågår ständigt och innan året är slut kommer bland annat
en reviderad upphandlingspolicy utarbetas. Kommunledningsförvaltningen anser
att det finns tillräckliga system för intern kontroll i kommunen och att
nämnderna möjligtvis behöver göra fler stickprover på avtal där de ser risk.
Detta bör hanteras i riskanalys inom intern kontroll.
Av kommunens övergripande verksamhetsplan för intern kontroll framgår att
nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna
verksamheten.
Detta innebär bland annat att:




en organisation inom förvaltningen ska upprättas för internkontrollarbetet
årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till
kommunstyrelsen
det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av
internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av
nyanställda om vad intern kontroll innebär

Om kommunstyrelsen anser att ett ytterligare kommunövergripande internt
kontrollmål ska vara att granska vissa avtal så bör det vara inom en viss
verksamhet eller med annan begränsning med hänsyn till att avvägning ska göras
mellan olika aktiviteters kostnad och den nytta de gör.
Kommunledningsförvaltningen anser därmed motionen besvarad.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta motionen vara besvarad

Elisabeth Steen Ekstedt

Susann Pettersson

Ekonomichef

Kommunchef

Beslutet skickas till
För Information
Kommunstyrelsen
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Attestreglemente
Reglementets syfte och omfattning
§1 Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt. Detta reglemente
gäller för samtliga ekonomiska verifikationer, inklusive interna transaktioner
samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta. Reglementet omfattar
kommunen, stiftelser och tillfälliga projekt. Kommunalt ägda bolag utfärdar
egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska följa kommunens regler. Genom
attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern ekonomisk
kontroll. Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker
på ett korrekt sätt avseende:
 Prestation: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade villkor.
 Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal
redovisningslag samt enligt god redovisningssed.
 Betalningsvillkor: Betalning sker vid rätt tidpunkt.
 Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod.
 Kontering: Verifikationen är rätt konterad.
 Beslut: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Ansvar
§2 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av
detta reglemente och för att vid behov ta initiativ till förändring av det.
§3 Kommunens nämnder ansvarar för att detta reglemente följs. Varje nämnd
utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt
verksamhetsområde.
§4 Respektive nämnd utser beslutsattestanter och ersättare till dessa. Nämnden
kan delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare till
dessa. Attestförteckning ska knytas till person eller befattning och
ansvarsområde med eventuella begränsningar. Förvaltningschef ansvarar för att
varje attestant inom respektive förvaltning har tillräcklig insikt och kunskap om
uppgiften.
§5 Kommunens redovisningsenhet utger anvisningar och mallar som
kommunens nämnder och bolag har att följa.

Attest
§6 Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Alla
transaktioner kräver minst två attester; mottagningsattest samt beslutsattest. De
olika attestformerna får inte innehas av samma person på samma verifikation.
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Undantagna från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är
kundfakturor, kundinbetalningar, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form
av EDI-filer där beslutsattest räcker.
§7 Följande attestmoment finns inom kommunen:
Mottagningsattest: Kontroll av att varan/tjänsten levererats och stämmer med
gjord beställning.
Beslutsattest: Ansvar för kontroll av att en faktisk beställning har skett, att de
formella beslut som krävs har fattats och att villkoren stämmer med det som
överenskommits, kontering, periodisering, betaldatum, teknisk kontroll (att
inskannad faktura överensstämmer med det som blivit inläst i systemet) och
övrigt som framgår av § 1.
Beslutsattestant kan överenskomma med mottagningsattestant eller annan person
som deltar i fakturahanteringen om att utföra ovan eller delar av ovan kontroller
som åligger beslutsattestant. I så fall bör den överenskommelsen dokumenteras
enligt anvisningar från redovisningsenheten för att säkerställa
kontrollfördelningen.

Jäv
§8 Beslutsattest får inte utföras av den som själv konsumerat/använt/tagit
varan/tjänsten i bruk eller av den som står i beroendeförhållande till
betalningsmottagaren. Avser händelsen kommunchefen utförs beslutsattest av
kommunstyrelsens ordförande. Avser händelsen förvaltningschef utförs
beslutsattest av kommunchef. Utbetalningar, som sker till företag där
beslutsattestanten har anhöriga som är delägare, beslutsattesteras av ersättaren.
Underordnad personal ska inte beslutsattestera överordnads utlägg och dylikt.
När det rör sig om belopp av mindre karaktär – såsom fika på ett gemensamt
möte ska beslutsattestanten själv kunna beslutsattestera fakturan under
förutsättning att mottagningsattesten utföres av den person som normalt svarar
för detta moment.
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Övergripande verksamhetsplan

Övergripande
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Övergripande verksamhetsplan för intern
kontroll
Styrelse och nämnd är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon
annan, exempelvis ett kommunalt bolag.
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder
och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas
och kontinuerligt aktualiseras.

Introduktion till intern kontroll
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet. Älmhults kommun skapar genom en god intern kontroll förutsättningar för en
kostnadseffektiv verksamhet och en bra service till kommunmedlemmar och andra intressenter.
Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:




verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
lagar, förordningar och styrdokument följs

Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av
ekonomi. Rent praktiskt kan intern kontroll till exempel handla om att:






göra riskbedömningar för organisationens verksamhet
följa upp mål och grunduppdrag
ta fram arbetsrutiner
kontrollera att organisationen följer sina rutiner
genomföra åtgärder där så krävs

En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot såväl
förtroendevalda som tjänstemän. Styrningen i en organisation omfattar bland annat planering,
samordning samt uppföljning och kontroll. Styrningen syftar till att säkerställa att verksamheten
bedrivs effektivt och enligt de mål som de förtroendevalda har formulerat och det grunduppdrag
som varje förvaltning har definierat i sitt respektive reglemente. Intern kontroll handlar ytterst
om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Intern kontroll är alltså
ett hjälpmedel och inte ett mål i sig. Personalens erfarenhet, kompetens, engagemang,
medvetenhet och arbetssätt är viktiga faktorer för att åstadkomma en effektiv intern styrning och
kontroll.

Intern kontroll i Älmhults Kommun
Internkontrollarbetet i Älmhults kommun utgår ifrån övergripande riskbedömningar på olika
områden. Internkontrollarbetet ska genom att hålla fokus på osäkerheter och risker bidra till att
kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna på olika områden. Inom all verksamhet finns
risk för att det blir fel någonstans i kedjan. Att systematiskt arbeta med riskanalyser innebär inte
att felen med automatik elimineras. Dock skapas bättre förutsättningar att identifiera vad som
kan gå fel vilket ger möjlighet att identifiera konsekvenserna av felen. Åtgärder kan sättas in för
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att minska sannolikheten för att något icke önskat inträffar, eller för att
begränsa konsekvenserna om det ändå händer. Internkontrollarbetet omfattar därför i princip
alla processer på alla nivåer i organisationen. Allt kan dock inte kontrolleras. Avvägning ska
alltid göras mellan olika aktiviteters kostnad och den nytta de gör.

Ansvar och roller i internkontrollarbetet
Enligt kommunallagen (6 kap) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvar och roller i
intern kontrollarbetet finns definierade i Älmhults kommuns policy för intern kontroll.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över nämnders verksamhet. Detta inkluderar att:




ansvara för att samordna internkontrollarbetet på övergripande nivå genom att regler och
anvisningar upprättas
med utgångspunkt från nämnders uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll och initiera förbättringar när det behövs
bistå nämnder med metodstöd och övrigt stöd till utveckling

Nämnder
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten.
Detta innebär bland annat att:




en organisation ska upprättas för internkontrollarbetet
årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till kommunstyrelsen
det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av
internkontrollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda om vad
intern kontroll innebär

Förvaltningar
Inom respektive nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att:




verksamhetsplan och anvisningar inom förvaltningen är utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas
verksamhetsplan för intern kontroll antas av respektive nämnd
löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar
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Chefer
Alla chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att:



se till att medarbetarna har förståelse för vad god intern kontroll innebär i den egna
verksamheten och att det finns goda förutsättningar för att god intern kontroll kan
upprätthållas verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll
snarast möjligt rapportera brister och avvikelser

Chefer och medarbetare
Samtliga medarbetare:



ansvarar för att bidra aktivt med sin kompetens i internkontrollarbetet
ansvarar för att uppmärksamma eventuella brister och avvikelser som de upptäcker och
göra chefen uppmärksam på detta

Revisionen
Revisionens roll är bland annat att granska om den interna kontrollen i nämnder är tillräcklig.
Att den är tillräcklig är nämndernas ansvar. Revisionens bedömningar kan vara en grund för
fortsatt utveckling av god intern kontroll.
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Process för styrning och uppföljning av intern
kontroll
Processgången för styrning och uppföljning av intern kontroll illustreras i bilden nedan.
Fördjupningar kring metodstöd för olika delar framgår i separata avsnitt senare i riktlinjerna.
IK-gruppen (Intern kontrollgrupp) utgörs av förvaltningsekonomer och kommuncontroller, som
erbjuder respektive verksamhet stöd i arbetet.
Året börjar med att kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet följer upp nämndernas planer
för intern kontroll avseende föregående år, vilket hanteras i kommunfullmäktige senast i april.
Under våren görs nya riskanalyser som leder fram till gemensamma granskningsområden som
omfattar samtliga nämnder för nästkommande år. Dessa beslutas senast i juni i
kommunfullmäktige. Under hösten arbetar nämnderna med nya riskanalyser för nästkommande
år, samtidigt som de följer upp innevarande års kontrollmål. Detta arbete genererar i slutet på
december en riskanalys och en plan för intern kontroll avseende kommande år samt en
uppföljning av intern kontroll avseende innevarande år.

Nämnd
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Gemensamma granskningsområden
Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern
kontroll – är att kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.
Det finns flera skäl till att ha gemensamma granskningsområden. Ett är att de bidrar till
lärande, dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra gemensamma processer, men
även för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern kontroll i sig, inte minst genom
erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan fångas upp och spridas. Utöver ovan beskrivna skäl
ska de gemensamma granskningsområdena och kontrollerna ses som ett medel för
kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämnders
verksamhet.
Nämndernas uppföljning och rapportering
Uppföljning och rapportering av internkontrollarbetet sker på olika nivåer och med olika syften.
Vanligtvis utses en granskare som ska genomföra granskningen enligt metodbeskrivning i
beslutad internkontrollplan. Granskaren ska rapportera resultat av granskningen, tillsammans
med eventuella förbättringsförslag, till internkontrollsamordnare som säkerställer att rätt
information når utsedd verksamhets- eller funktionsansvarig. Rapportering till förvaltningschef
och nämnd görs löpande eller enligt fastställd plan och nämnden rapporterar årligen till
kommunstyrelsen.
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Metodstöd för riskanalys inom intern kontroll
Här följer några praktiska råd som kan vara användbara i arbetet med riskanalyser inom intern
kontroll.
Var ska analyser göras?
Älmhults kommuns alla verksamheter ska genomföra riskanalyser som är heltäckande och
speglar verksamhetens delar. En dokumenterad riskanalys som innehåller underlag från
förvaltningens verksamheter ska presenteras på övergripande nivå. Den övergripande
riskanalysen kan bygga på riskanalyser som har genomförts på avdelnings-, enhets- och
sektionsnivå. Valet av nivå är beroende av verksamhetens storlek och karaktär. De personer som
deltar i genomförandet av en riskanalys bör ha god kännedom om verksamheten och dess
grundläggande uppdrag. Ekonomienheten kan bidra med stöd när riskanalysen ska genomföras.
Hur och när ska riskanalyser göras?
Att inventera, värdera och hantera risker är en ständigt pågående process. Det finns några olika
sätt att bedriva löpande riskanalysarbete:



genomföra ny riskanalys varje år
uppdatera befintlig riskanalys med jämna mellanrum och behålla tidigare identifierade
risker men göra ny värdering

Ett tips när du arbetar med riskanalysen kan vara att hämta idéer och inspiration från andra
förvaltningar, eller organisationer samt genomförda revisionsrapporter.
Definitioner
Risk definieras som en oönskad händelse som, om den inträffar, kan förhindra eller försvåra att
verksamhetens syfte, mål, grunduppdrag och ansvar kan uppnås/genomföras. Tänk på att även
risker relaterade till politiskt beslutade mål eller gränsöverskridande samarbeten mellan
nämnder och förvaltningar kan vara aktuella att ta upp.
Riskanalys är den metod vi använder för att identifiera/inventera och värdera risker.
Riskidentifiering eller riskinventering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten.
Riskvärdering är en bedömning av sannolikheten för att en viss händelse inträffar samt hur
allvarlig konsekvensen av en sådan händelse kan komma att bli om den inträffar.
Riskanalysens beståndsdelar
Riskanalysen inom intern kontroll är till för att förutspå orsaker till att grundläggande syfte och
uppdrag för förvaltningen inte kan uppnås.
En riskanalys innehåller följande steg:




identifiering av risker och tillhörande konsekvenser
värdering och prioritering av risker
urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas respektive accepteras utan vidare
behandling.

Riskidentifiering
Riskidentifiering handlar om att hitta och beskriva risker i verksamheten. Nedanstående
riskkategorier kan användas som inspiration, och inom varje kategori existerar flera olika risker.
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Risker inom kategorierna ekonomi, HR och andra stödprocesser kan
likna varandra i olika förvaltningar. Verksamhetsriskerna däremot är ofta av väldigt olika
karaktär i olika förvaltningar beroende på verksamhetens inriktning. När det gäller
arbetsmiljörisker kan man välja att dokumentera dem tillsammans med risker inom intern
kontroll, men uppföljning av arbetsmiljörisker sker alltid enligt rutiner inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Riskkategorier:









Verksamhetsrisker
Förtroenderisker
Ekonomi/finansiella risker
HR-risker
Kommunikationsrisker
Informationssäkerhetsrisker
Upphandlings-/inköpsrisker
Arbetsmiljö (arbetsmiljörisker måste inte dokumenteras i IT-stödet och de följs alltid
upp enligt rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete)

Riskvärdering
För att bedöma risker används de båda perspektiven sannolikhet och konsekvens som båda
värderas på en skala från 1 till 4. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för
konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra
identifierade risker och tydliggörs även genom en färg. Nedanstående matris fungerar som stöd
vid värderingen:

Vidare hantering
Respektive nämnd avgör hur risker med olika riskvärden ska hanteras vidare. De möjligheter till
vidare hantering som finns är:





accepteras
befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms tillräckliga
direktåtgärd
granskning

En risk kan accepteras om:
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 riskvärdet är lågt
nyttan av eventuella åtgärder eller granskningar är mindre än de resurser som måste
avsättas
risken är under bevakning eller redan föremål för utvecklingsarbete

En risk kan också lämnas utanför internkontrollplanen om det finns befintliga åtgärder eller
inbyggda kontroller som kan bedömas tillräckliga.
Planering av direktåtgärder
En direktåtgärd planeras in om det inte bedöms behövas någon granskning utan det finns en
uppenbar risk och en lämplig metod för att åtgärda risken. Det finns därmed ingen anledning till
att använda resurser till att först genomföra en granskning. Åtgärderna kan vara av olika slag
och kan exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan
utförs. Det kan också handla om att upprätta rutinbeskrivningar eller genomföra utbildningar.
Åtgärderna ska dokumenteras i intern kontrollplanen och ska innehålla:





beskrivning av risk som ligger till grund för direktåtgärd (under rubriken ”Risk”)
vad som ska göras (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd”)
vem som ansvarar för att det blir gjort (under rubriken ”Ansvarig”)
när återrapportering ska ske till nämnden (under rubriken ”Klart”)

Genomförande av direktåtgärder
Själva genomförandet är att vidta åtgärd som beskrivs i planen. En direktåtgärd kan exempelvis
vara att ta fram och implementera en ny rutin, planera och genomföra utbildning eller rekrytera
ny personal.
Dokumentation av direktåtgärd
När åtgärden genomförts dokumenteras detta i IT-stöd för intern kontroll och uppföljning
rapporteras till nämnd enligt rutiner i respektive förvaltning.
Planering av granskningar
De risker som bedöms i behov av granskning ska ingå i intern kontrollplanen. De
kommungemensamma granskningsområdena ska också finnas med i nämndens plan.
Granskningsdelen ska innehålla:








vilka områden och tillhörande rutiner som ska granskas (under rubriken ”Process”)
beskrivning av risk som ligger till grund för granskning (under rubriken ”Risk”)
syfte med granskningen (framgår bland annat av kolumn ”Risk” och ”Riskvärde”)
omfattning/avgränsning/granskningsmetod (under rubriken ”Kontrollmoment/Åtgärd”
samt ”Kontrollmoment/Åtgärd metod”)
vem som är ansvarig för att granskning/åtgärd genomförs (under rubriken ”Ansvarig”)
till vem resultatet av granskningen ska rapporteras (framgår av anvisningar)
när återrapportering ska ske till nämnden. (under rubriken ”Klar”)

Genomförande av granskningar
Den medarbetare som utses till granskare ska ha tillräcklig kunskap om granskningsområdet
men inte stå i jävsförhållande till granskad process; ”man ska inte granska sig själv”. När en
granskning planeras bör ett övervägande göras om kostnad för granskning gentemot nyttan med
granskningen. Denna bedömning kan till exempel påverka val av granskare, storlek på
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granskningen, val av granskningsmetod. Samtidigt måste
granskningen vara tillräckligt omfattande och träffsäker för att resultatet ska vara till någon
nytta. Som förberedelse inför granskning är det lämpligt att t.ex. läsa in sig på lagstiftning,
rutiner och anvisningar inom området, både kommungemensamma och förvaltningsinterna.
Planering av urval och kontaktvägar ska också göras samt att planera in granskningen
tidsmässigt. Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till
åtgärdsförslag från granskaren. Resultatet från granskningen kommuniceras med
förvaltningschef och nämnd som i sin tur informerar verksamheten samt beslutar om
förbättringsåtgärder i tillämpliga fall.
Genomförande av förbättringsåtgärd
Förbättringsåtgärder fungerar precis som direktåtgärder, skillnaden är att de identifierats efter
det att granskning genomförts och visat på avvikelse eller brist. De var alltså inte, till skillnad
från direktåtgärderna, kända när intern kontrollplanen skapades.
Tidsaspekt vid planering av granskningar och åtgärder
Direktåtgärder, granskningar och förbättringsåtgärder ska planeras in med en tydlig tidsram. I
möjligaste mån bör alla moment planeras så att de är genomförda när uppföljning av intern
kontrollplanen sker. Det innebär att momenten inte bör genomföras i slutet av året.
Dokumentation av granskning
Dokumentation om granskningsresultat görs i IT-stöd för intern kontroll enligt följande:






Finns övergripande verksamhetsplan, rutinbeskrivning eller instruktion (lokal eller
kommungemensam) dokumenterad för granskat område? Om ja, ange benämning och
var den återfinns till exempel Hemma, i filmapp, i pärm på medarbetares kontor.
Fungerar riktlinje/rutinbeskrivning/instruktion (eller motsvarande) ändamålsenligt?
Beskriv ett sammanfattande resultat av granskningen, exempelvis avvikelser som
konstaterats och i vilken omfattning. Resultat ska beskrivas även om inga avvikelser har
hittats. Om det finns ytterligare dokumentation från granskningen ska denna bifogas.
Om avvikelser konstaterats lämnas förslag till förbättringsåtgärder.
Uppföljning av genomförda granskningar rapporteras till nämnd enligt rutiner i
respektive förvaltning.

Förtroendevaldas delaktighet i processen
De förtroendevalda ska styra i principiella och övergripande frågor och ange vad som ska
uppnås. Tjänstemän är specialister i verksamhets- och utförandefrågor, det vill säga hur
verksamheten bedrivs. I det sista fungerar förvaltningen som stöd till den politiska nivån. För att
engagera de förtroendevalda i förvaltningens riskanalysarbete kan olika metoder användas, här
beskrivs tre olika sätt:




Involvera genom att informera om förvaltningens riskanalysarbete samt presentera
riskanalyserna vid rapporteringstillfällen.
Genomföra en separat riskanalys med utgångspunkt från de förtroendevaldas strategiska
roll och avseende deras eget uppdrag (eller t ex resultatmål).
Bjuda in de förtroendevalda att bidra till riskinventering i verksamheterna men
tjänstemän från förvaltningen genomför sedan värdering (bedömning av sannolikhet och
konsekvens) av riskerna samt utformning av åtgärder.
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Praktiska råd – tänk på att…
Innan riskanalysen påbörjas bör omfattning och eventuella avgränsningar beskrivas
(t.ex. avdelning, enhet osv. och syfte i förhållande till andra typer av riskanalyser).
Vid tillfället för genomförande av riskanalys bör det inte vara fler deltagare än det går att
ha en aktiv diskussion.
Det är lätt att blanda ihop risker med riskpåverkande faktorer. För att undvika detta kan
ett resonemang föras enligt följande: Risk för … (händelse) på grund av … (orsak),
vilket kan leda till … (konsekvens).
Personberoende är exempel på en riskpåverkande faktor (orsak), medan själva risken
(händelsen) är att en arbetsuppgift inte blir utförd, blir utförd i fel tid eller på ett felaktigt
sätt. Detta kan leda till en skada (konsekvens). Åtgärden kan i detta fall vara att se till att
det finns aktuella och tillgängliga rutinbeskrivningar.
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1
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

Inköps- och upphandlingspolicy
för Älmhults kommunkoncern
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 70
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2
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

Inledning
Älmhults kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper årligen varor, tjänster och
entreprenader för ca 500 Mkr. Det är av stor vikt för kommunens ekonomi att inköp och
upphandling hanteras på ett professionellt sätt.
Denna policy reglerar kommunens inköp och upphandling.
Till denna policy hör ”Rutiner för inköp och upphandling”.
Denna policy gäller för samtliga kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar samt de
kommunala bolagen.

Upphandlande myndighet
Enligt lag är kommunen en upphandlande myndighet. Detta innebär att kommunen skall
upphandla varor, tjänster och entreprenader enligt gällande lagstiftning som finns reglerat i Lagen
om offentlig upphandling SFS 2007:1091 (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2007:1092 (LUF).

Förhållningssätt
Kommunens agerande skall medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och
väl fungerande konkurrens. Inköp och upphandlingar skall konkurrensutsättas och genomföras
affärsmässigt och professionellt.
Kommunens upphandling skall kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och
likabehandling. Kommunen och dess företrädare skall uppfattas som en kompetent och opartisk
beställare.
En ambition med kommunens upphandlingar skall vara att genomföra upphandlingar på ett sätt
så att även små och medelstora företag har möjlighet att delta.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för att kommunen ska uppnå bästa möjliga
affärsvillkor samt för att aktivt påverka kvalité, hälsa och miljö. Kommunen skall därför sträva
efter att samordna sina upphandlingar inom de områden där det är till fördel för kommunen. Vid
samordnad upphandling skall kommunens samlade behov och kompetens tillvaratas för att skapa
så bra avtal som möjligt. Upphandling skall ske med aktiv medverkan från kommunens
verksamheter och bolag.

Ansvar
Kommunfullmäktige fastställer inköps- och upphandlingspolicyn. Upphandlingssamordnaren
samt VD ansvarar för att upprätta rutiner för inköp- och upphandling samt beslutar om
förändring av dessa.
Nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att gällande lagstiftning och att denna policy
efterlevs, att ansvar och befogenheter gällande inköp och upphandling fastställs samt att
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3
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

medarbetare har kompetens att utföra inköp och upphandling enligt gällande lagstiftning, policys
och rutiner.
Nämnder, förvaltningar och bolag ansvarar för att ingångna avtal följs samt att kontroll och
uppföljning görs så att det som upphandlats eller köpts in levereras till de villkor som avtalats.
Att denna kontroll genomförs är av yttersta vikt eftersom efterlevnaden av avtalsvillkor inte går
att säkerhetsställa genom upphandlingsproceduren.
Nämnder, förvaltningar och bolag är skyldig att lämna av kommunens upphandlingsenhet
begärda upplysningar gällande inköp och upphandling i verksamheterna.

Kommun- och bolagsstyrelsen
Kommun- och respektive bolagstyrelse ansvarar för att övervaka upphandlings- och
inköpsverksamheten i kommunen/bolagen. Styrelsen skall vidta lämpliga åtgärder om bristande
följsamhet av lagstiftning, policy eller rutiner skulle framkomma.

Granskning
Upphandlingssamordnaren och VD skall årligen genomföra en granskning över inköp som sker i
kommunen respektive bolagen. Resultatet av granskningen skall redovisas i kommunstyrelsens
arbetsutskott respektive bolagsstyrelsen.

Långsiktighet
Kommunala inköp skall präglas av långsiktighet. Hänsyn skall om möjligt tas till inköpets totala
kostnad under brukandetiden och inte endast till priset vid det aktuella köptillfället.

Hållbarhet
Kommunen skall bedriva hållbar upphandling. Kommunen ska aktivt verka för en god livsmiljö
och en långsiktigt hållbar utveckling genom att i sina upphandlingar ställa miljökrav där så är
relevant.

Sociala och etiska krav
Kommunen skall ta social och etisk hänsyn om upphandlingens art motiverar detta.

Affärsetik
Kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och skall i sitt förhållningssätt iakta saklighet och
opartiskhet. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda skall handla på ett sådant sätt att de
inte kan misstänkas för att påverkas av otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller
privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.
Allmänhetens förtroende för kommunen ska vara utgångspunkten för alla som företräder
kommunen. I alla sammanhang skall ett sådant förhållningssätt iaktas att det inte kan förekomma
risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldig till mutbrott. Det skall vara en självklarhet
att följa gällande lagstiftning samt kommunens regler och riktlinjer.
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den misstänks syfta till
att påverka tjänsteutövningen. Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen eller
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4
Nämnd, förvaltning

Datum

Inköpssamordningen

2014-04-15

förhållande till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i upphandlings- eller inköpsprocesser
om det kan påverka utgången.
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-22

Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

§ 97 Motion om utveckling av Älmhults kommuns
upphandlingsverksamhet samt uppföljning av
avtal - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/56

Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Monica Haider (S) och Eva Ballovare (S) lämnade den 19 maj 2020 in en
motion med förslagen att:
1. Att en upphandlingsstrategi arbetas fram där bland annat den politiska viljan
och inriktningen framgår.
2. Att kommunen bidrar till att öka lokala företags möjlighet att delta i
kommunala och regionala upphandlingar.
3. Att mätbara mål såsom antalet arbetstillfällen, invånare och företagande
tydligt kopplas samman med den kommunala upphandlingen.
4. Att ett strategiskt system för uppföljning av kommunens alla avtal införs.

Beslutsunderlag
 Motion daterad 2020-05-19

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

§ 213 Svar på motion om att tillhandahålla
arbetskläder för personal inom skolverksamhet Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/40

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till rådande
budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion med yrkande att Älmhults kommun
tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 64, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Remiss skickades till utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
Utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde 2020-08-26, § 108,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
rådande budgetläge.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 119
Utbildningsnämnden 2020-08-26, § 108
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-18
Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet
daterad 2020-04-17

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-10-06

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärd.
Ordförande redogör följande:
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär bifall till Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningsresultat

Ledamot

Ja

Thomas Harrysson (C)

X

Sonja Emilsson (M)

X

Soili Lång Söderberg (M)

X

Bo Bergsjö (L)

X

Gun-Britt Cedergren (KD)

X

Nej

Eva Ballovarre (S)

X

Ann Johansson (S)

X

Lars Ingvert (S)

X

Stefan Jönsson (S)

X

Börje Tranvik (-)

X

Elizabeth Peltola (C)

X

Resultat

7

Avstår

4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 119 Svar på motion om att tillhandahålla
arbetskläder för personal inom skolverksamhet Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2020/40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till rådande
budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion med yrkande att Älmhults kommun
tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 64, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Remiss skickades till utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
Utbildningsnämnden behandlade motionen på sammanträde 2020-08-26, § 108,
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
rådande budgetläge.

Beslutsunderlag




Utbildningsnämnden 2020-08-26, § 108
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-18
Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet
daterad 2020-04-17

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen under
förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för arbetskläder.
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med
utbildningsnämndens beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Eva Ballovarres (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med
Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Utbildningsnämnden

§ 108 Motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet, Eva Ballovarre (S)
- yttrande
Ärendenummer UN 2020/133

Utbildningsnämndens beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till rådande budgetläge.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre, socialdemokraterna i Älmhult, yrkar i sin motion - att Älmhults
kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal anställda inom
kommunens skolverksamhet.
Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag


Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet,
KS 2020/40



Tjänsteskrivelse Yttrande om motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-06-18

Utbildningsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) lämnar följande förslag:
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
hänvisning till rådande budgetläge.
Stefan Jönsson (S) föreslår bifall till utbildningsförvaltningens förslag:
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen under
förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för arbetskläder.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Utbildningsnämnden

Beslutsgång
Ordförande Gusten Mårtensson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Gusten Mårtenssons förslag och
finner att utbildningsnämnden bifaller Gusten Mårtenssons förslag.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons förslag att bifalla utbildningsförvaltningens
förslag.
Nej-röst för avslag på Stefan Jönssons förslag och bifall till Gusten Mårtenssons
förslag.
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Gusten
Mårtenssons förslag:
Ja-röst

Nej-röst

Stefan Jönsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tommy Sahlberg (S)
Tord Helle (SD)

Tomas Simonsson (M)
Bengt Adolfsson (M)
Thomas Harrysson (C)
Elvir Hasanic (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gusten Mårtensson (C)

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-06-18
Utbildningsförvaltningen
Jenni Karlsson
Jenni.Karlsson@almhult.se

1(2)

Utbildningsnämnden

Yttrande om motion om att tillhandahålla
arbetskläder för personal inom skolverksamhet –
Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer UN 2020/133

Sammanfattning av ärendet
-

Eva Ballovarre, socialdemokraterna i Älmhult, yrkar i sin motion
att Älmhults kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till personal
anställda inom kommunens skolverksamhet.
Kommunstyrelsen har skickat remiss till utbildningsnämnden för synpunkter.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Motion om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom skolverksamhet,
KS 2020/40



Tjänsteskrivelse Yttrande om motion om att tillhandahålla arbetskläder för
personal inom skolverksamhet – Eva Ballovarre (S) daterad 2020-06-18

Ärendeberedning
Eva Ballovarre skriver i sin motion att arbetskläder för personal som arbetar
inom förskola, skola och fritids bör tillhandahållas. Verksamheterna bedrivs
mycket utomhus vilket gör att kläder slits och behöver bytas ut ofta. Denna
kostnad står arbetstagaren själv för idag.
Förskolan och fritidshemmen har vid tillfällen bakåt i tid fått en viss summa att
kunna handla ytterkläder för då rektorer har avsatt medel för detta. Att få bidrag
till arbetskläder är mycket uppskattat av all personal. Tyvärr finns det inte
utrymme för arbetskläder inom den ram och de förutsättningar som finns idag
för utbildningsförvaltningen.
Personal som tar emot studenter i sin verksamhet, får ersättning och då är det
många som väljer att lägga dessa pengar på arbetskläder. Tyvärr blir det inte en
likvärdighet personalen emellan, eller mellan förskolorna då alla inte tar emot
studenter.
Som personal behöver man flera olika uppsättningar av kläder för att kunna
arbeta. Kläderna slits och behöver bytas ut ofta vilket innebär en ekonomisk
påfrestning för den enskilda arbetstagaren.
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Tjänsteskrivelse
2020-06-18
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Det råder inte heller någon likvärdighet mellan förvaltningar då personal inom
bland annat tekniska och socialförvaltningen får arbetskläder.
Kommunen har ingen policy för arbetskläder, utan det är lagrum som i dagsläget
styr. I vissa verksamheter måste kommunen tillhandahålla arbetskläder såsom i
exempelvis kosten (livsmedelssäkerhet), parkarbete (skyddsutrustning) och vårdoch omsorg (vårdhygien) etc. Utöver sådan utrustning är det sedan respektive
förvaltning som själva avgör tillhandahållandet och det bekostas då av den
interna budgeten för varje förvaltning.
Både förskola och fritids har svårt att rekrytera utbildad personal. Att
tillhandhålla arbetskläder ökar Älmhults kommun attraktivitet som arbetsgivare.
Det var 263 personer som var månadsanställda inom förskolan i maj och för
fritidshemmen var det 62 personer. Totalt 325 personer.
Typ av arbetskläder
Vinterjacka och
termobyxa
Vår/höstjacka, byxor,
fleece
Regnställ

Pris/set
1560 kr

Total kostnad
410 000 kr

1620 kr

526 500 kr

720 kr

234 000 kr

Önskvärt hade varit om all personal varje år får en summa som de kan använda
till valfria arbetskläder. Då har de också möjlighet att byta ut och hålla sina
kläder funktionsdugliga.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till arbetskläder inom förskola och
fritidshemmen under förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar
kostnaden för arbetskläder.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
-

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
under förutsättning att budgetmedel tillförs som motsvarar kostnaden för
arbetskläder.

Jenni Karlsson

Roger Johansson

Verksamhetschef förskola

Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Rätt till arbetskläder
Inom vissa yrkesgrupper i kommunens verksamhet står inte arbetsgivaren för
arbetskläder. En av dessa grupper är personalen som arbetar inom förskola, skola
och fritids –yrkeskårer som är kvinnodominerad.
Skolverksamheten (framförallt förskoleverksamheten) bedrivs till stor del utomhus
och ställer krav på kläder anpassade efter aktivitet och väderlek. Kläderna utsätts
också ofta för slitage och behöver därför bytas ut. Denna kostnad hamnar idag på
arbetstagaren.
Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet menar att arbetskläder är en fråga
som behöver prioriteras och som är viktig för deras medlemmar.
Om jämställdhet i kommunen ska uppnås så ska de kvinnodominerade yrkena ha
samma rättigheter som de mansdominerade yrkena. När en person anställs på till
exempel tekniska förvaltningen i Älmhults kommun så är det en självklarhet att
arbetsgivaren står för kläder anpassade efter de arbetsuppgifter som utförs. Detta
ska även vara en självklarhet inom skolverksamheten.
Med anledning av detta yrkar jag:
- Att Älmhults kommun tillhandahåller ändamålsenliga arbetskläder till
personal anställda inom kommunens skolverksamhet.
Eva Ballovarre
Socialdemokraterna Älmhult
2020-04-17
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 214 Svar på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun - Lars Ingvert
(S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2020/24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller punkt 1 i motionen.
2. Kommunfullmäktige anser punkt 2 i motionen besvarad.
3. Kommunfullmäktige anser punkt 3 i motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
1. ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
2. satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
3. satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård,
både avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
2020-03-30, § 44. Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden
för inhämtande av synpunkter 2020-04-14.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2020-08-26, § 91, och
beslutade följande:
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningens
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22, § 120
 Socialnämnden 2020-08-26, § 91
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
 Socialnämndens utskott 2020-08-12, § 164
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03
 Motion Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Socialnämnden
För kännedom
Kommunstyrelsen
Motionär

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Svar på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun - Lars Ingvert
(S) och Ann Johansson (S)
Ärendenummer KS 2020/24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller punkt 1 i motionen.
2. Kommunfullmäktige anser punkt 2 i motionen besvarad.
3. Kommunfullmäktige anser punkt 3 i motionen besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–3

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
1. ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
2. satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
3. satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård,
både avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
2020-03-30, § 44. Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden
för inhämtande av synpunkter 2020-04-14.
Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde 2020-08-26, § 91, och
beslutade följande:
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningens
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Socialnämnden 2020-08-26, § 91
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
 Socialnämndens utskott 2020-08-12, § 164
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-03
 Motion Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla punkt 1 i motionen
2. Anse punkt 2 i motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut
2020-08-26, § 91, punkt 2
3. Anse punkt 3 i motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut
2020-08-26, § 91, punkt 3.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 1 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat så.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 91 Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2020/43

Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
 ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
 satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
 satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård, både
avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
 Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

362

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

 Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
 Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Yttrande från socialförvaltningen, 2020-07-03
 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-04-14
 Kommunfullmäktige § 44, 2020-03-30
 Motion: Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förslaget.
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2020-08-19
Socialförvaltningen
Ingrid Göransson
ingrid.goransson@almhult.se
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Socialnämnden

Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2020/43

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
 ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
 satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
 satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård, både
avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
2020-03-30 § 44. Kommunstyrelsen begärde en remiss från socialnämnden med
synpunkter på motionen 2020-04-14.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Yttrande från socialförvaltningen, 2020-07-03
 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-04-14
 Kommunfullmäktige § 44, 2020-03-30
 Motion: Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Ärendeberedning
Kommunstyrelsen har via remiss begärt ett yttrande från socialförvaltningen
gällande en inkommen motion om utveckling av demensvården i Älmhults
kommun från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S).
I motionen yrkar Ingvert och Johansson:
 Att Älmhults kommun tar fram en strategi och plan för utvecklingen av
vården av personer med demensdiagnoser
Socialförvaltningen anser att en strategi och plan för demensverksamheten bör
tas fram och beslutas för Älmhults kommun. Verksamheten arbetar nu efter det
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2(3)

länsövergripande vårdprogrammet för demens och använder sig av det nationella
BPSD1-registret.
 Att Älmhults kommun ska satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor
inom demensvården
Idag har förvaltningen en demenssjuksköterska på 100% vars uppdrag är att,
utifrån socialförvaltningens verksamhetsplan, det länsövergripande vårdprogram
och de nationella riktlinjerna för demensvård, samarbeta och samverka med
övriga vårdaktörer i planering och kvalitetsutveckling av vården med personer
med demenssjukdom. Demenssjuksköterskan har en övergripande funktion och
fungerar som konsulterande specialistkompetens genom utbildning och
handledning mot annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal,
omvårdnadspersonal och anhöriga. Förvaltningen erbjuder kortare
vidareutbildningar för de sjuksköterskor som är patientansvariga för enheter med
demensavdelningar och den legitimerade personal som är patientansvariga
genomgår en intern utbildning i BPSD-registret.
Förvaltningen ser att vid nyrekrytering bör vidareutbildning inom geriatrik
och/eller demens vara meriterande.
 Att Älmhults kommun ska satsa på omfattande utbildningar för
undersköterskor inom demensvård, både avseende bemötande och utförande.
I dag utbildar förvaltningen medarbetare som sedan ingår i så kallade BPSDteam. Varje avdelning ska ha någon medarbetare som är utbildad BPSDadministratör.
Svenskt demenscentrum har en certifiering som heter ”Stjärnmärkt” vilken
innebär att när arbetsplatsen blir certifierad har minst 80 % av medarbetarna
genomgått en utbildning på fyra tillfällen med efterföljande reflektionstillfällen.
För att kunna genomföra certifieringen behöver förvaltningen utbilda så kallade
stjärninstruktörer. Kostnaden för detta tas inom ram.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
 Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

1

BPSD = Beteendemässig och psykiska symtom vid demenssjukdom
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Ingrid Göransson

Jenny Smedberg

Verksamhetschef VO/HSV

socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialförvaltningen
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Socialnämnden

Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2020/43

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
 ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
 satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
 satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård, både
avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
2020-03-30 § 44. Kommunstyrelsen begärde en remiss från socialnämnden med
synpunkter på motionen 2020-04-14.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Yttrande från socialförvaltningen, 2020-07-03
 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-04-14
 Kommunfullmäktige § 44, 2020-03-30
 Motion: Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Ärendeberedning
Kommunstyrelsen har via remiss begärt ett yttrande från socialförvaltningen
gällande en inkommen motion om utveckling av demensvården i Älmhults
kommun från Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S).
I motionen yrkar Ingvert och Johansson:
 Att Älmhults kommun tar fram en strategi och plan för utvecklingen av
vården av personer med demensdiagnoser
Socialförvaltningen anser att en strategi och plan för demensverksamheten bör
tas fram och beslutas för Älmhults kommun. Verksamheten arbetar nu efter det
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länsövergripande vårdprogrammet för demens och använder sig av det nationella
BPSD1-registret.
 Att Älmhults kommun ska satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor
inom demensvården
Idag har förvaltningen en demenssjuksköterska på 100% vars uppdrag är att,
utifrån socialförvaltningens verksamhetsplan, det länsövergripande vårdprogram
och de nationella riktlinjerna för demensvård, samarbeta och samverka med
övriga vårdaktörer i planering och kvalitetsutveckling av vården med personer
med demenssjukdom. Demenssjuksköterskan har en övergripande funktion och
fungerar som konsulterande specialistkompetens genom utbildning och
handledning mot annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal,
omvårdnadspersonal och anhöriga. Förvaltningen erbjuder kortare
vidareutbildningar för de sjuksköterskor som är patientansvariga för enheter med
demensavdelningar och den legitimerade personal som är patientansvariga
genomgår en intern utbildning i BPSD-registret.
Förvaltningen ser att vid nyrekrytering bör vidareutbildning inom geriatrik
och/eller demens vara meriterande.
 Att Älmhults kommun ska satsa på omfattande utbildningar för
undersköterskor inom demensvård, både avseende bemötande och utförande.
I dag utbildar förvaltningen medarbetare som sedan ingår i så kallade BPSDteam. Varje avdelning ska ha någon medarbetare som är utbildad BPSDadministratör.
Svenskt demenscentrum har en certifiering som heter ”Stjärnmärkt” vilken
innebär att när arbetsplatsen blir certifierad har minst 80 % av medarbetarna
genomgått en utbildning på fyra tillfällen med efterföljande reflektionstillfällen.
För att kunna genomföra certifieringen behöver förvaltningen utbilda så kallade
stjärninstruktörer. Kostnaden för detta tas inom ram.

Socialförvaltningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande.

1

BPSD = Beteendemässig och psykiska symtom vid demenssjukdom
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Ingrid Göransson

Jenny Smedberg

Verksamhetschef VO/HSV

socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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