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Sammanträdesprotokoll

2019-11-25 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 194 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
kommunstyrelsen
Ärendenummer KS 2019/58

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beviljar Selin Hult (C) avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen.

 Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval till kommande 
sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Selin Hult (C) avsäger sig i skrivelse inkommen 2019-11-12 uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen.
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Valberedningens protokoll 2019-11-25, § 4

 Selin Hults skrivelse inkommen 2019-11-12
_____

Beslutet skickas till
Selin Hult
Kommunstyrelsen
Matrikel kanslienheten
Personalenheten
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 240 Äskande om investeringsmedel för Bökhults 
badplats
Ärendenummer KS 2019/133

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens äskande om 

tilläggsanslag motsvarande 888 000 kronor i investeringsbudget för att täcka 
utgift avseende lekplats i Bökhult.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att omprioritera 
inom befintlig investeringsbudget.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort iordning området vid 
lekplatsen vid Bökhults badplats. Investeringen innefattar markarbete, 
anläggande av gångar, anläggning av en större parkeringsplats samt 
lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 000 kronor. Av denna kostnad uppstod 
516 000 kronor under 2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 
finns ingen budget för projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit 
kostnader på 788 000 kronor och förvaltningen räknar med kostnader på 
ytterligare 100 000 kronor under året, främst för tillgänglighetsanpassad 
utrustning till lekplatsen. 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens budget 2020
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-19, § 171
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-23, § 79
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-28, § 15
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-11-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 171 Äskande om investeringsmedel för Bökhults 
badplats
Ärendenummer KS 2019/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort iordning området vid 
lekplatsen vid Bökhults badplats. Investeringen innefattar markarbete, 
anläggande av gångar, anläggning av en större parkeringsplats samt 
lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 000 kronor. Av denna kostnad uppstod 
516 000 kronor under 2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 
finns ingen budget för projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit 
kostnader på 788 000 kronor och förvaltningen räknar med kostnader på 
ytterligare 100 000 kronor under året, främst för tillgänglighetsanpassad 
utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas under året.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-23, § 79
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
_____

8



Kultur och
fritidsnämnden Tkr

Ack
budget
2019

Ack
prognos

2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023
Självbetjäningsautomat,
larmbågar, läsplattor Inkomst

Utgift 450
Netto 0 0 0 0 450 0

Digital resursverkstad,
(teknik och inredning) Inkomst

Utgift 300
Netto 0 0 0 0 300 0

Inventarier Freja Inkomst
Utgift 75
Netto 0 0 75 0 0 0

Bevattning Älmekulla Inkomst
A-plan, 7-spelsplan* Utgift 1 000

Netto 0 0 1 000 0 0 0
Gräsklippare till
Idrottsplatser** Inkomst

Utgift 60
Netto 0 0 60 0 0 0

Nytt ridunderlag, stora
ridhuset Inkomst

Utgift 140
Netto 0 0 140 0 0 0

Matchklocka, Diö ishall Inkomst
Utgift 100
Netto 0 0 100 0 0 0

Utegym Inkomst
Utgift 400
Netto 0 0 400 0 0 0

Motionsspår Inkomst
västra Bökhult Utgift 500

Netto 0 0 500 0 0 0
Miljöarbete Inkomst
Konstgräsplanen Utgift 300

Netto 0 0 300 0 0 0
Konstgräsplan matta Inkomst
Budgetpris Utgift 3 000

Netto 0 0 0 3 000 0 0
Ny idrottsplats Inkomst
Vena Utgift 40 000

Netto 0 0 0 40 000 0 0
Mobilhörslinga Inkomst

Utgift 120
Netto 0 0 120 0 0 0

Nämnden ofördelat Inkomst
Utgift 1 500 1 500
Netto 0 0 0 0 1 500 1 500

Summa 0 0 2 695 43 000 2 250 1 500
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År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030
Summa

2020-2030

0
450

0 0 0 0 0 0 0 450

0
300

0 0 0 0 0 0 0 300
0

75
0 0 0 0 0 0 0 75

0
1 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000

0
60

0 0 0 0 0 0 0 60

0
140

0 0 0 0 0 0 0 140
0

100
0 0 0 0 0 0 0 100

0
400

0 0 0 0 0 0 0 400
0

500
0 0 0 0 0 0 0 500

0
300

0 0 0 0 0 0 0 300
0

3 000
0 0 0 0 0 0 0 3 000

0
40 000

0 0 0 0 0 0 0 40 000
0

120
0 0 0 0 0 0 0 120

0
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 59 945
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Tjänsteskrivelse

2019-11-11 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KS 2019/133

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela kultur- 
och fritidsnämnden 888 tkr i investeringsbudget för att täcka utgift avseende 
lekplats i Bökhult. 
Då investeringsanslag inte ska användas för projekt 24001 samt 24002 kan dessa 
investeringsanslag omfördelas inom nämnden för året (650 tkr). Eftersom inga 
utgifter är upparbetade för projekt 24670 kan resterande medel omfördelas 
därifrån. Föreslås att kultur- och fritidsnämnden överför budgetmedel från 
projekt 24001, 24002 samt 24670 till projekt 24660 motsvarande budgetbehov 
för innevarande år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen, denna skrivelse 2019-11-11
 Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23, KFN 2019/7 § 79
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-18

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tilldela kultur- 
och fritidsnämnden 888 tkr i investeringsbudget för att täcka utgift avseende 
lekplats i Bökhult.
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid 
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en 
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 tkr. Av denna kostnad uppstod 516 tkr under 
2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 finns ingen budget för 
projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit kostnader på 788 tkr och 
förvaltningen räknar med kostnader på ytterligare 100 tkr under året, främst för 
tillgänglighetsanpassad utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas 
under året.
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Tjänsteskrivelse

2019-11-11 2(2)

Överväganden
Under 2018 hade kultur- och fritidsnämnden 1 100 tkr att utföra 
tillgänglighetsanpassningar på Bökhults badplats (projekt 24660) och en 
beställning motsvarande 1 404 tkr var därför en avvikelse redan då. Under år 
2018 upparbetades utgifter i projektet motsvarande 516 tkr, varför en positiv 
budgetavvikelse om 583 tkr uppstod som inte följde med som tilläggsbudget till 
år 2019 trots äskande från nämnden. 
Under år 2019 har nämnden därför ingen budget för projektet. Däremot har 
nämnden en total investeringsbudget om 1 685 tkr, varav endast 788 tkr är 
upparbetat per 11 november 2019. Av nämndens prognos per delårsrapport 2 
framgår att nämnden har behov av 1 947 tkr mot budgeterade 1 685 tkr. 
Beredningen utgår från den senast kända investeringsprognosen som skedde per 
delårsrapport 2 (2019-08-31). Då inga medel ska användas för projekt 24001 
samt 24002 kan dessa investeringsanslag med fördel omfördelas inom nämnden 
för året (650 tkr). Eftersom inga utgifter är upparbetade för projekt 24670 kanske 
resterande medel omfördelas därifrån. Föreslås att kultur- och fritidsnämnden 
överför budgetmedel från projekt 24001, 24002 samt 24670 till projekt 24660 
motsvarande budgetbehov för innevarande år. 

Projekt
Budget helår 

2019 
Utfall Jan - 
Dec 2019 Återstår 2019 Prognos DR2

24001 - Anp lokaler Blohme 150 000  150 000 0
24002 - Överflytt Folkets hu 500 000  500 000 0
24011 - Citat 100 000  100 000 124 000
24660 - Bökhults badplats tillgän  788 072 -788 072 888 000
24670 - Lokalanpassn, mötesplatse 935 000  935 000 935 000
Summa Investeringsprojekt 1 685 000 788 072 896 928 1 947 000

Det är kommunfullmäktige som beslutar kring investeringsbudget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att föreslå kommunfullmäktige avslå kultur- och fritidsnämndens äskande 

om tilläggsanslag motsvarande 888 tkr i investeringsbudget för att täcka 
utgift avseende lekplats i Bökhult.

2. Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till kultur- och fritidsnämnden att 
omprioritera inom befintlig investeringsbudget.

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-24 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 79 Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden vill understryka att detta ärende tidigare 

behandlats på nämndssammanträdet 2019-03-07 (§ 15) och skickades 
sedermera vidare till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 888 000 kronor i investeringsbudget för 

att täcka kostnaderna för lekplatsen i Bökhult.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden, punkt 1
Kommunstyrelsen, punkt 2

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid 
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en 
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 000 kronor. Av denna kostnad uppstod 
516 000 kronor under 2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 
finns ingen budget för projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit 
kostnader på 788 000 kronor och förvaltningen räknar med kostnader på 
ytterligare 100 000 kronor under året, främst för tillgänglighetsanpassad 
utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas under året.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-07 § 15. 
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-24 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Anders Mårtensson (C) föreslår att i ett tilläggsbeslut påpeka att nämnden 
fattade beslut i detta ärende i våras men det har ännu inte behandlats i 
kommunstyrelsen. 
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att 
nämnden bifaller.

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

2019-10-18 1(1)

Kommunledningsförvaltning
Camilla Hallberg 
camilla.hallberg@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsäskande Bökhults badplats
Ärendenummer KFN 2018/3

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har under 2018 och 2019 gjort i ordning området vid 
lekplatsen vid Bökhults badplats.
Investeringen innefattar markarbete, anläggande av gångar, anläggning av en 
större parkeringsplats samt lekutrustning varav en del är tillgänglighetsanpassad.
Totalt beräknas arbetet kosta 1 404 tkr. Av denna kostnad uppstod 516 tkr under 
2018 och nämnden hade budget för denna. Under 2019 finns ingen budget för 
projektet. Under 2019 har det hittills uppkommit kostnader på 788 tkr och 
förvaltningen räknar med kostnader på ytterligare 100 tkr under året, främst för 
tillgänglighetsanpassad utrustning till lekplatsen. Arbetet planeras färdigställas 
under året.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen.

 Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden får 888 tkr i 
investeringsbudget för att täcka kostnaderna för lekplatsen i Bökhult.

Camilla Hallberg Anders Nyberg
Controller Teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Ombudgetering investeringsmedel
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden överför 2018 års 
budgetmedel gällande investeringsbudgeten till 2019 enligt följande, totalt 
44 071 179 kr:

 Citat (projicering utomhus), 100 000 kr

 Lokalanpassning mötesplatser, 935 000 kr

 Tillgänglighetsanpassning vid Bökhults badplats 583 663 kr

 Om- och tillbyggnad av simhallen, 42 452 516 kr

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka hos kommunstyrelsen om 
att överföra budgetmedel för investeringar från 2018 års budget till 2019. 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08

 Mall – ombudgetering daterad 2019-01-15

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen, med tillägg för ombudgetering av 
investeringsmedel för simhallen, 42 452 516 kr, och tillgänglighetsanpassning av 
Bökhults badplats, 583 663 kr.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 241 Omfördelning investeringsmedel för 
tilläggsbudget 2019 - tekniska nämnden
Ärendenummer KS 2019/128

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför anslag om 1 965 000 kronor från 

investeringsprojekt Stortorget (projektnr. 10343) samt överför anslag om 
268 000 kronor från projekt 10340 till projekt investeringsprojekt Centrum 
och torget (projektnr. 10341).

2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämndens begäran om överföring av 
2 473 000 kronor mellan investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 
10341) till investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och belysning (projektnr. 
10462).

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fattade 2019-09-03, § 89, beslut om att föreslå 
kommunstyrelsen att omfördela investeringsmedel om 2 473 000 kronor mellan 
investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 10341) till 
investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och belysning (projektnr. 10432).

Tekniska nämnden har år 2019 en total investeringsbudget om 8 713 000 kronor 
för ”Stationsplan, Stortorget och Centrumutveckling”. Utifrån tekniska 
nämndens prognos per delårsrapport 2 framgår att nämnden endast behöver 
6 000 000 kronor år 2019 för att utföra investeringen. Därmed får tekniska 
nämnden en positiv budgetavvikelse om 2 713 000 kr år 2019.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-27
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-09-03, TN 2019/17 § 89
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13
_____
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Tjänsteskrivelse

2019-10-27 1(3)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt
Elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se

Kommunstyrelsen

Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget 
2019 tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/128

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut från tekniska nämnden om att föreslå kommunstyrelsen besluta 
omfördela investeringsmedel om 2 473 tkr mellan investeringsprojekt Centrum 
och torget (projektnr. 10341) till investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och 
belysning (projektnr. 10432).

Tekniska nämnden har år 2019 en total investeringsbudget om 8 713 tkr för 
”Stationsplan, Stortorget och Centrumutveckling”. Utifrån tekniska nämndens 
prognos per delårsrapport 2 framgår att nämnden endast behöver 6 000 tkr år 
2019 för att utföra investeringen. Därmed får tekniska nämnden en positiv 
budgetavvikelse om 2 713 tkr år 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelsen, Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget 2019 

tekniska nämnden, daterad 2019-10-07
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-09-03, TN 2019/17 § 89
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-13

Ärendebeskrivning
Föreligger beslut från tekniska nämnden om att föreslå kommunstyrelsen besluta 
omfördela investeringsmedel om 2 473 tkr mellan investeringsprojekt Centrum 
och torget (projektnr. 10341) till investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och 
belysning (projektnr. 10432). Det är kommunfullmäktige som beslutar om 
investeringsanslag. Respektive nämnd kan själv besluta omföring inom ram 
vilket inte är tillämpligt i detta fall. I övrigt verkar det vid avstämning vara 
projekt 10462 som avses (och inte projekt 10432) där en investeringsbudget 
motsvarande 130 tkr återfinns som erhölls genom tilläggsbudget 
investeringsbudget (KS 2029/46).

Kommunfullmäktige beslutade om projekt ”Stationsplan, Stortorget och 
Centrumutveckling” i samband med budget 2018 (KS 2018/31) då tekniska 
nämnden erhöll en investeringsbudget om 6 000 tkr. Investeringsbudget för detta 
ligger på projekt 10341. I april 2019 beslutade kommunfullmäktige (KS 
2019/46) även att tillföra tekniska nämnden en tilläggsbudget om totalt 2 713 tkr 
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Tjänsteskrivelse

2019-10-27 2(3)

på projekt 10340, 10341 samt 10343 utifrån att projektmedel avseende 
föregående år inte upparbetats. Totalt har tekniska nämnden en 
investeringsbudget om 8 713 tkr att använda till projekt ”Stationsplan, Stortorget 
och Centrumutveckling” (projekt 10340, 10341 och 10343). Tekniska nämnden 
har på ovanstående projekt hittills under år 2019 haft utgifter motsvarande 278 
tkr i projekt. Prognosen per delårsrapport 2 visar på att nämnden har behov av 6 
mkr för projektet år 2019 vilket innebär att nämnden kommer att få en positiv 
budgetavvikelse om 2 713 tkr under år 2019.

Från Tekniska nämnden har underlag inkommit, där beskrivs att i projektet Ö- 
Esplanaden träd och belysning är tanken ett utbyte av döda och dåliga träd längs 
Östra Esplanaden i Älmhult. Eftersom belysningskablarna ligger i marken där 
träden ska planteras och är gamla föreslår förvaltningen att kablarna och 
belysningsstolparna byts ut samtidigt. Tekniska förvaltningen har sökt bidrag 
”för grönare städer” hos Boverket och blivit beviljade 130 tkr. IKEA har visat 
intresse att medverka i projektet både med inspiration och ekonomiskt men detta 
påverkar inte behovet av ovan medel då IKEAs medverkan handlar om att göra 
ytterligare satsningar för att göra området mer attraktivt. Om ytterligare behov 
av medel från kommunen behövs om IKEA ska medverka framgår inte. 
Diskussion med IKEA har avvaktats beslut i detta ärende. 

Överväganden
I delårsrapport 2 per augusti 2019 framgår en ackumulerad prognos om 6 mkr 
under projekt 10341, vilket innebär att det finns utrymme att omföra 
budgetmedel motsvarande 2 473 tkr till projekt Ö Esplanaden (10432). Föreslås 
att budgetmedel på projekt 10340 samt projekt 10343 överförs till projekt 10341 
för att får en mer sammanhållen bild av projektet som helhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att överföra anslag om 1 965 tkr från investeringsprojekt Stortorget (projektnr 
10343) samt överföra anslag om 268 tkr från projekt 10340 till projekt 
investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 10341).
Att bevilja tekniska nämndens begäran om överföring av 2 473 tkr mellan 
investeringsprojekt Centrum och torget (projektnr. 10341) till 
investeringsprojekt Ö. Esplanaden träd och belysning (projektnr. 10462).

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2019-10-27 3(3)

Tekniska nämnden 
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 89 Omfördelning investeringsmedel för 
tilläggsbudget 2019
Ärendenummer TN 2019/17

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 473 000kr i tilläggsbudget för 
2019 från projekt ”10341 - Centrum och torget mm” till projekt ”10432 – Ö 
Esplanaden träd och belysning”.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Investeringsmedel om 2 473 000kr från tilläggsbudget 2019 som 2018 var 
avsatta för projekt ”10341 – Centrum och torget mm” önskas omfördelas till 
investeringsprojekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning” för 2019. 
Projektet Ö. Esplanaden träd och belysning innefattar utbyte av döda och dåliga 
träd längst Östra Esplanaden i Älmhult. I projektet ingår även viss ombyggnad 
för att anpassa gatan till dagens förutsättningar samt förnyelse av gatubelysning. 
Tekniska förvaltningen har sökt bidrag ”för grönare städer” hos Boverket och 
blivit beviljade 130 000kr, dessa pengar fås om kommunen har ytterligare medel 
att tillsätta i projektet. IKEA har visat intresse att medverka i projektet både med 
inspiration och ekonomiskt, slutligt beslut om IKEAs medverkan fås om 
kommunen har medel att utföra åtgärder.

Beslutsunderlag
  Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13
_____

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen

TN 2019/17
2019.335

2019-09-11
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Tjänsteskrivelse

2019-06-13 1(2)

Teknisk förvaltning
Hanna Holm 
hanna.holm@almhult.se

Tekniska nämnden

Omfördelning investeringsmedel för tilläggsbudget 
för 2019
Ärendenummer TN 

Sammanfattning av ärendet
Omfördelning av investeringsmedel för tilläggsbudget för 2019. Medel som 
enligt prognos inte går åt på projekt ”10341 – Centrum och torget mm.” önskas 
omfördelas till projekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning”.  

Beslutsnivå
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Ärendebeskrivning
Investeringsmedel om 2 473 000kr från tilläggsbudget 2019 som 2018 var 
avsatta för projekt ”10341 – Centrum och torget mm” önskas omfördelas till 
investeringsprojekt ”10432 – Ö. Esplanaden träd och belysning” för 2019. 
Projektet Ö. Esplanaden träd och belysning innefattar utbyte av döda och dåliga 
träd längst Östra Esplanaden i Älmhult. I projektet ingår även viss ombyggnad 
för att anpassa gatan till dagens förutsättningar samt förnyelse av gatubelysning. 
Tekniska förvaltningen har sökt bidrag ”för grönare städer” hos Boverket och 
blivit beviljade 130 000kr, dessa pengar fås om vi har ytterligare medel att 
tillsätta i projektet. IKEA har visat intresse att medverka i projektet både med 
inspiration och ekonomiskt, slutligt beslut om IKEAs medverkan fås då vi har 
medel att utföra åtgärder. 

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2 473 000kr i tilläggsbudget för 

2019 från projekt ”10341 - Centrum och torget mm” till projekt ”10432 – Ö 
Esplanaden träd och belysning”.

Hanna Holm Anders Nyberg
Gatuchef Teknisk chef
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Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 242 Handlingsprogram för de kommunala 
bolagen - mall
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner mall för handlingsprogram enligt förslag 

2018-10-31.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga bolag att använda sig av mallen 

avseende budget 2020.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Elmen AB att framgent hålla mallen 

uppdaterad och vid behov revidera den. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-26, § 36 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en mall på 
handlingsprogram. Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i 
september 2018 med Elmen AB för att säkerställa önskemål om upplägg och 
innehåll i handlingsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2018-
11-20, § 156, förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande. Elmen 
AB godkände 2019-09-02 mallen för handlingsprogram. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-19, §168

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-23

 Elmen AB:s beslut 2019-09-02

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-20, § 156

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunledningsförvaltningens förslag till mall för handlingsprogram 2018-
10-31

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 36
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-11-19 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 168 Handlingsprogram för de kommunala 
bolagen - mall
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner mall för handlingsprogram enligt förslag 

2018-10-31.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga bolag att använda sig av mallen 

avseende budget 2020.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Elmen AB att framgent hålla mallen 

uppdaterad och vid behov revidera den. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-26, § 36 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en mall på 
handlingsprogram. Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i 
september 2018 med Elmen AB för att säkerställa önskemål om upplägg och 
innehåll i handlingsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2018-
11-20, § 156, förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande. Elmen 
AB godkände 2019-09-02 mallen för handlingsprogram. 

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-23

 Elmen AB:s beslut 2019-09-02

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-20, § 156

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-31

 Kommunledningsförvaltningens förslag till mall för handlingsprogram 2018-
10-31
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Sammanträdesprotokoll

2019-11-19 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 36
_____ 
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Tjänsteskrivelse

2019-10-23 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för de kommunala bolagen 
Ärendenummer KS 2018/29

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en mall på handlingsprogram.

Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september 2018 med 
Elmen AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i 
handlingsprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslag till handlingsprogram till 
Elmen AB för yttrande. Elmen AB godkänner mall för handlingsprogram enligt 
förslag daterat 2018-11-27. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Protokoll Elmen 2019-09-02
 Beslut KSAU 2018-11-20 § 156
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
 Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en mall på handlingsprogram.

Kommunfullmäktige gav 2018-03-26, § 36, kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en mall på handlingsprogram. Mall för handlingsprogram har 
tagits fram och 2018-11-20, § 156, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera mallen till Elmen AB för yttrande. Styrelsen har inga synpunkter på 
mallen för handlingsprogram. 

Styrelsens beslut:
Elmen AB godkänner mall för handlingsprogram enligt förslag daterat 2018-11-
27. 

29



Tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna mall för handlingsprogram
Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till samtliga bolag att använda sig av 

mallen avseende budget 2020.
Att föreslå kommunfullmäktige uppdra till Elmen AB att framgent hålla mallen 

uppdaterad och vid behov revidera den. 

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson
Ekonomichef                                                      Kommunchef

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen och helägda bolag
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Budgetförslag 2020-2022

Bolaget AB
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1 Bolagets uppdrag
Här ger ni en kortfattad beskrivning av bolagets uppdrag. Texten ska vara kopplad till 
kommunfullmäktiges ägardirektiv till respektive bolag. 

2 Resultatmål
Här anges de resultatmål som bolaget föreslår för perioden som avses. För varje resultatmål 
anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt förslag till 
aktiviteter för att nå målet. Bolaget ska utgå från kommunfullmäktiges system för ledning och 
styrning. Förslag till resultatmål ska syfta till att uppnå kommunfullmäktiges vision. 

3 Ekonomi

3.1 Resultatplan 2020-2022
Bolaget ska bifoga ett förslag till resultatplan som innehåller resultaträkning, balansräkning 
och kassaflödesanalys. Planen ska innefatta förslag till mål för avkastning på totalt kapital, 
soliditet och amorteringskrav vilket ska framgå i löpande text under tabellen. 

Resultaträkning, tkr Bokslut Prognos

2018 2019 2020 2021 2022

Intäkter

Fastighetskostnader

Bruttoresultat 0 0 0 0 0

Övriga kostnader

Avskrivningar

Rörelseresultat 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Årets resultat 0 0 0 0 0

Budget
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Balansräkning, tkr Bokslut Prognos

2018 2019 2020 2021 2022

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Likvida medel

Summa tillgångar 0 0 0 0 0

Eget kapital

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Kortfristiga skuler

Summa skulder och eget kapital 0 0 0 0 0

Budget

Kassaflödesanalys, tkr Bokslut Prognos

2018 2019 2020 2021 2022

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0 0 0 0

Justering för av- nedskrivningar 0 0 0 0 0

Justering för övriga likvidpåverkande poster 0 0 0 0 0

Justering för ej likvidpåverkande poster 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 0

Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 0 0 0 0

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 0

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Ökning minskning / långfristiga fordringar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0

Årets kassaflöde 0 0 0 0 0

Budget
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3.2 Investeringsbudget 2020-2031
Bolaget ska fylla i de investeringar bolaget föreslår för perioden. Bolagets förslag till 
finansiering ska tydligt framgå i löpande text under tabellen. Investeringarna ska vara tydligt 
prioriterade och rangordnade från 1 och uppåt, där 1 är den högst prioriterade investeringen. 
Definition av investering är detsamma som anläggningstillgång.

Investeringar, tkr

Prio Projekt
Budget 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Budget 

2023
Budget 

2024
Budget 

2025
Budget 

2026
Budget 

2027
Budget 

2028
Budget 

2029
Budget 

2030
Budget 

2031 Totalt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Intern kontroll
Bolaget har att följa kommunens policy för intern kontroll. Bolaget ska lämna in beslutade 
planer för intern kontroll. Riskanalyser ska bifogas utifrån finansiella, operativa och legala 
risker. 

4.1 Riskanalys 2020
Plan för intern kontroll
Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd

4.2 Plan för intern kontroll 2020
Plan för intern kontroll
Process Risk Kontrollmoment/Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd metod Klart Ansvarig
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5 Framtid
Här ska bolaget kort lyfta de utmaningar som kommer med anledning av ändrad demografi, 
samhällsstruktur, lagstiftning eller annat. Om bolaget planerar att under perioden besluta i 
frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska det lyftas fram och belysas här.
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Tjänsteskrivelse

2018-05-31 1(2)

Kommunledningsförvaltning
Elisabeth Steen Ekstedt 

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för de kommunala bolagen 
Ärendenummer KS 2018/29

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en mall på handlingsprogram.

Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen 
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram.
Föreligger förslag till mall för handlingsprogram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
 Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen 
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram. 
Mot bakgrund av det som framgår av Elmens ägardirektiv samt det som 
framkom genom workshop framställdes ett förslag till mall för 
handlingsprogram.
Föreligger förslag till mall för handlingsprogram.
Föreslås att förslag till handlingsprogram remitteras till Elmen AB för yttrande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att remittera förslag till handlingsprogram till Elmen AB för yttrande.

36



Tjänsteskrivelse

2018-05-31 2(2)

Elisabeth Steen Ekstedt Roland Eiman
Ekonomichef                                                      Kommunchef

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen och helägda bolag
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Sammanträdesprotokoll

2018-11-20 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 156 Remittering av förslag till mall för 
handlingsprogram
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till handlingsprogram till 

Elmen AB för yttrande.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram en mall på handlingsprogram.
Med anledning av beslutet genomfördes en workshop i september med Elmen 
AB för att säkerställa önskemål om upplägg och innehåll i handlingsprogram. 
Mot bakgrund av det som framgår av Elmens ägardirektiv samt det som 
framkom genom workshop framställdes ett förslag till mall för 
handlingsprogram.
Förslag till handlingsprogram föreslås remitteras till Elmen AB för yttrande.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
 Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsprogram, 2018-10-31
 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26 § 36

_____
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-26 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 36 Handlingsprogram för de kommunala bolagen 
2018-2020
Ärendenummer KS 2018/29

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB 

enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Älmhults 

Näringsfastigheter AB enligt förslag.
3. Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för Elmnet AB enligt 

förslag.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall på 

handlingsprogram.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren.
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva
bolagets
‒ affärs- och verksamhetsidé
‒ affärsförutsättningar (hot och möjligheter)
‒ bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor)
‒ mål och budget för de kommande tre åren, inklusive
‒ ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv
‒ planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna.
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Sammanträdesprotokoll

2018-03-26 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska 
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. Älmhultsbostäder AB, Älmhults Näringsfastigheter AB 
och Elmnet AB har lämnat in handlingsprogram för 2018–2020.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-06 § 47
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Förslag till handlingsprogram för Älmhultsbostäder AB
 Förslag till handlingsprogram för Älmhults Näringsfastigheter AB
 Förslag till handlingsprogram för Elmnet AB

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Bo Bergsjö (L) föreslår i tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en 
avveckling av Älmhults Näringsfastigheter samt avveckla Hvita Korset. 
Eva Ballovarre (S) föreslår att Bo Bergsjös (L) tilläggsförslag avslås. 

Beslutsgång
Ordförande Helen Bengtsson (S) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 
Ordförande Helen Bengtsson (S) meddelar att Bergsjös tilläggsförslag inte 
kommer ställas under proposition då det avser ett nytt ärende som inte beretts av 
kommunstyrelsen. 
_____

Beslutet skickas till
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
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2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 245 Renhållningstaxa 2020 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa enligt förslag från Södra 

Smålands Avfall och Miljö AB med bilagor A-D.
2. Kommunfullmäktige uppmanar Södra Smålands Avfall och Miljö AB att 

tydligt kommunicera information om den nya taxan till kommunens 
invånare. Datum och summa ska framgå. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att om det införs en ny skatt på brännbart 
material nästa år så ska kommunfullmäktige för tydlighetens skull besluta om 
den nya taxan som det innebär. 

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för 
renhållningsverksamheten. Södra Smålands Avfall och Miljö AB har inkommit 
till tekniska nämnden med förslag till taxor och avgifter för år 2020, vilka 
tekniska nämnden godkänt och föreslår kommunfullmäktige att anta.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-19, § 166

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28

 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 98

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 SSAM:s presentation ”Renhållningstaxa 2020”

 Bilaga ”Förslag till renhållningstaxa 2020” 

 Bilaga A ”Övergångstaxor samt Latrin-och budningsavgifter”
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2019-12-03 Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Bilaga B ”Hämtningsavgifter osorterat avfall”

 Bilaga C ”Hämtningsavgifter restavfall”

 Bilaga D ”Hämtningsavgifter matavfall verksamhet”

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Eva Ballovarre (S) föreslår som tillägg till arbetsutskottets beslut att:

 Kommunfullmäktige uppmanar Södra Smålands avfall och Miljö AB att 
tydligt kommunicera information om den nya taxan till kommunens 
invånare. Datum och summa ska framgå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att om det införs en ny skatt på brännbart 
material nästa år så ska kommunfullmäktige för tydlighetens skull 
besluta om den nya taxan som det innebär. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Eva Ballovarres (S) 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
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2019-11-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 166 Renhållningstaxa 2020 Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2019/114

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa enligt förslag från Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB med bilagor A-D.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för 
renhållningsverksamheten. Södra Smålands Avfall och Miljö AB har inkommit 
till tekniska nämnden med förslag till taxor och avgifter för år 2020, vilka 
tekniska nämnden godkänt och föreslår kommunfullmäktige att anta.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28

 Tekniska nämndens beslut 2019-10-01, § 98

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 SSAM:s presentation Renhållningstaxa 2020

 Bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020 

 Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter

 Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall

 Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall

 Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet
_____
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Kommunledningsförvaltning
Ann-Sofie Gangesson
ann-sofie.gangesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020
Ärendenummer KS 2019/114

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för 
renhållningsverksamheten. Södra Smålands Avfall och Miljö AB har inkommit 
till tekniska nämnden med förslag till taxor och avgifter för år 2020 vilka 
tekniska nämnden godkänt och föreslår kommunfullmäktige att anta.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

 Denna tjänsteskrivelsen, Renhållningstaxa Älmhults kommun 2020, daterad 
2019-10-28

 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-10-01, § 98
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16
 SSAM Presentation Renhållningstaxa 2020
 Bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020 
 Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter
 Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall
 Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall
 Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och utgår från 
självkostnadsprincipen och likabehandlingsprincipen med möjlighet till 
taxedifferentiering för att premiera miljöriktigt beteende. 

Inför 2020 har Södra Smålands Avfall och Miljö AB, hädanefter kallat SSAM, 
föreslagit ett gemensamt grunddokument inom bolagets kommuner. Detta 
innebär att Älmhults kommun föreslås få samma taxedokument med samma 
struktur som övriga kommuner inom SSAM.

För Älmhults kommun föreslås därför en ny taxestruktur med grundavgift och
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler. 
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information med mera. Inom grundavgiften kommer 
de största skillnaderna i avgiftsnivåer mellan kommunerna att ligga. Detta beror 
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främst på att kostnaden för återvinningscentraler skiljer sig åt mellan 
kommunerna. Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på 
abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har redan denna taxestruktur.

Hämtningsavgift utgår för all form av hämtning som utförs från fastighet – och 
är beroende på antal tömningar och avfallsmängd/behållarvolym. Avgiften 
föreslås vara så lika som möjligt i bolagets kommuner men kan bli olika i olika 
upphandlingsområden.

Anledningen till att införa denna taxestruktur är att grundavgiften tryggar 
finansiering på lång sikt, andelen kostnader utöver sophämtning ökar hela tiden. 
Men också för en rättvis och tydlig fördelning av icke-sophämtnings-kostnader 
bland annat återvinningscentraler, farligt avfall, information och administration.
Det blir också lättare att visa hur nya kostnader utöver sophämtning finansieras
och påverkar taxan.

SSAM har enligt SSAM Presentation Renhållningstaxa 2020 gjort en 
konsekvensanalys av övergången till den nya taxestrukturen och kommit fram 
till att det kommer ge samma totala årsintäkt 2020 som 2019. Vid beräkning av 
hämtningsavgift har utgångspunkten varit att total avgift
för enskild taxa så långt möjligt ska vara densamma från årsskiftet, men
beroende på att tidigare beräkningsmodell ibland skiljer sig för mycket från
den nya modellen, så medför det nedan konsekvenser:
• Den totala avgiften för flerfamiljshus ökar ca 15–20 %, på grund av att 
flerfamiljshus i befintlig taxestruktur betalat en mindre andel av kostnaderna för 
bland annat återvinningscentraler. Ger en totalkostnad per lägenhet om 1 310 kr 
– snitt i Sverige 2018 1 333 kr.
• Abonnemang med tömning 13 ggr höjs – stor subvention i nuvarande taxa.
• Ökar hämtningsavgiften för matavfallsinsamling och latrin på grund av 
orimligt lågt pris i nuvarande taxa.
• FNI-taxa/taxa för matavfallsinsamling verksamheter tillämpas från och med att
kundval görs för respektive abonnent. 

För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från
Flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande. 
Dessutom föreslås avgift för ny tjänst, trädgårdsavfallsinsamling.

FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det så kallade
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande. 
Att taxan är miljöstyrande innebär att den insamlingsform som har högst 
miljöbelastning får högst avgift och den insamling som har lägst miljöbelastning 
får lägst taxa. FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för 
Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuner.
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Överväganden
SSAM utgår från att huvudprincipen är självkostnad men med vissa undantag för 
miljöstyrande taxor som är frivilliga att ansluta sig till men som bidrar till en 
lägre taxa för abonnenten då de är bättre för miljön. 
Utifrån de underlag som SSAM inkommit med och de analyser de gjort bedöms 
det lämpligt att anta den nya taxestrukturen så att Älmhults kommun följer 
samma taxestruktur som övriga kommuner inom bolaget. Den största negativa 
förändringen bedöms vara att en del abonnenter drabbas av en taxehöjning men 
då de i den gamla modellen/strukturen haft subventionerade taxor/avgifter anses 
den nya taxan vara mer korrekt utifrån att varje abonnent ska stå för sin del av 
den totala gemensamma kostnaden. Därför borde detta inte utgöra några hinder 
för att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2020 med tillhörande bilagor A-D.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen Renhållningstaxa 

enligt bilaga Förslag till renhållningstaxa 2020 samt bilagor A-D.

Ann-Sofie Gangesson Elisabeth Steen Ekstedt
Redovisningsansvarig Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Tekniska nämnden
Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
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2019-10-01 Sidnummer, beslut 1(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 98 Renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Ärendenummer TN 2019/50

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska uppmanar Södra Smålands Avfall och Miljö att tydligt 

kommunicera information om den nya taxan till kommunens invånare.
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa 

2020 för Älmhults kommun. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxor 2020 enligt bilagda 

förslag till renhållningstaxor

Beslutsnivå
Tekniska nämnden, punkt 1
Kommunstyrelsen, punkt 2
Kommunfullmäktige, punkt 3

Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 föreslås att Älmhult fullt ut får samma taxedokument med samma 
struktur som övriga kommuner inom SSAM.
För Älmhults kommun föreslås en ny taxestruktur med grundavgift och 
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser 
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler. 
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och 
varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har 
redan denna taxestruktur.
För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från 
flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
För Älmhults kommun föreslås även avgift för ny tjänst 
trädgårdsavfallsinsamling.
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2019-10-01 Sidnummer, beslut 2(3)

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det s k 
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande. 
FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo, 
Växjö och Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller from att kund gjort sitt 
val av FNI-abonnemang. 
För vanligaste villataxan förändras avgifterna i Älmhult enligt följande när FNI 
införs: 
För Markaryd redovisas tre nivåer för villataxa, variant 1, variant 2 med 
kapitaltillskott om totalt 6,5 Mkr samt variant 3 med kapitaltillskott om totalt 12 
Mkr. 

Kommun Taxa 2019 190 l 
restavfallskärl 
26 tömningar per år

FNI-taxa 2020 (2 
st 370 l kärl 26 + 
13 tömningar per 
år)

Älmhult 2208 2978

Markaryd 2581 3115 / 2904/2700

Lessebo 2682

Växjö 2500

Tingsryd 2672

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse registrerad 2019-09-16

 Förslag till renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun

 Bilaga A - Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-
01

 Bilaga B - Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01

 Bilaga C - Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01

 Bilaga D - Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01
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Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Michael Öberg (MP) föreslår att tekniska nämnden uppmanar Södra Smålands 
Avfall och Miljö att tydligt kommunicera information om den nya taxan till 
medborgarna.
Beslutsgång
Ordförande lägger fram förslag till beslut med tilläggsbeslut och finner att 
nämnden bifaller.

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Södra Smålands Avfall och Miljö
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Tekniska förvaltning
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se

Tekniska nämnden

Renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun
Ärendenummer TN 2019/50

Sammanfattning av ärendet
Förslag till renhållningstaxor 2020 från Södra Smålands Avfall och Miljö.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen, punkt 1
Kommunfullmäktige, punkt 2

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16

 Södra Smålands Avfall och Miljös tjänsteskrivelse registrerad 2019-09-16

 Förslag till renhållningstaxa 2020 för Älmhults kommun

 Bilaga A - Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-
01

 Bilaga B - Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01

 Bilaga C - Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01

 Bilaga D - Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01

Ärendebeskrivning
Gemensamt taxedokument i alla kommuner inom SSAM
Inför 2020 föreslås att Älmhult fullt ut får samma taxedokument med samma 
struktur som övriga kommuner inom SSAM.
Förändringar i taxestruktur samt nya tjänster
För Älmhults kommun föreslås en ny taxestruktur med grundavgift och 
hämtningsavgift att införas. Grundavgiften finansierar kostnader som inte avser 
hämtningstjänster, främst kostnader för drift av återvinningscentraler. 
Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt avfall samt kostnader för 
administration, fakturering, information mm. Avgiften tas ut per hushåll och 
varierar i nivå beroende på abonnentkategori. Tingsryd, Lessebo och Växjö har 
redan denna taxestruktur.
För Älmhults kommun föreslås även taxa för matavfallsinsamling från 
flerfamiljshus. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande.
För Älmhults kommun föreslås även avgift för ny tjänst 
trädgårdsavfallsinsamling.
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FNI-taxa
FNI-taxa föreslås för Älmhults kommun för införande av fastighetsnära 
insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall genom det s k 
fyrfackssystemet. Taxan är miljöstyrande och baserad på frivilligt deltagande. 
FNI-taxan har samma upplägg som redan beslutade FNI-taxor för Lessebo, 
Växjö och Tingsryds kommuner. Den nya taxan gäller from att kund gjort sitt 
val av FNI-abonnemang. 

För vanligaste villataxan förändras avgifterna i Älmhult enligt följande när FNI 
införs: 
För Markaryd redovisas tre nivåer för villataxa, variant 1, variant 2 med 
kapitaltillskott om totalt 6,5 Mkr samt variant 3 med kapitaltillskott om totalt 12 
Mkr. 

Kommun Taxa 2019 190 l 
restavfallskärl 
26 tömningar per år

FNI-taxa 2020 (2 
st 370 l kärl 26 + 
13 tömningar per 
år)

Älmhult 2208 2978

Markaryd 2581 3115 / 2904/2700

Lessebo 2682

Växjö 2500

Tingsryd 2672

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till renhållningstaxa 

2020 för Älmhults kommun. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktige antar förslag till renhållningstaxor 2020 enligt bilagda 

förslag till renhållningstaxor. 

Matilda Dunfjäll Lars Nilsson
Nämndsekreterare Tf. teknisk chef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLMHULTS KOMMUN 2020
Gäller from 2020-01-01
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. 

1. HUSHÅLLSSOPOR 

A Grundavgift / kr 

Byggnad med tre eller fler lägenheter 710 per lägenhet

Byggnad med upp till två lägenheter 1144 per byggnad

Byggnad med verksamhet/industri 1015 per byggnad

Fritidshus 1005 per byggnad

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 
fastighetstaxering (typkod) är bebodd eller nyttjad för verksamhet. För 
byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt tre eller fler 
lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill grundavgift 
för antal lägenheter i byggnaden. För radhus/kedjehus där respektive lägenhet 
ägs av respektive hushåll erlägger varje hushåll grundavgift för byggnad med 
upp till två lägenheter.
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även 
vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen.

 B Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus

Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus:

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar. 
-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren.
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållares placering 
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan).
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-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid 
uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband 
med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag 
som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB.

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september.

-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av 
kärl ansvarar abonnenten för.

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två 
lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning 
under fritidssäsongen)

Taxa nedan gäller from att hushåll erbjudits Fastighetsnära hämtning, fram 
tills dess gäller taxor enligt bilaga A. För övergångstaxor gäller att kärl ska 
vara placerat vid tomtgräns.

Abonnemang
Total taxa kr per 
år inkl moms

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 2978
Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 tömningar 
per år 2712
Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1040
Året runt - 190 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4050
Året runt - 370 l kärl 26 tömningar per år osorterat 
avfall 4787
Fritidshus -Fyrfack 370 l 10 + 5 tömningar 1897
Fritidshus -Extra 190 l kärl blöjor 10 tömningar  
(kräver fyrfacksabonnemang) 541
Fritidshus 190 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 2144
Fritidshus 370 l kärl 10 tömningar osorterat avfall 2548
I total taxa ovan ingår grundavgift
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Möjlighet finns att välja 240 l kärl för fyrfack i de fall där 370 l kärl ej får 
plats. Avgift är densamma som för 370 l kärl.

Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 7,5 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. 
Vid särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning 
inom 15 m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, 
längre dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver 
avgift för dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med 
antal årshämtningar.

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta 
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB

I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering 
av matavfallet i köket.

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår 
grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan 
abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per 
abonnent.

Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent.

I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd 
i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats 
skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av FNI-kärl pga dålig 
kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle.

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus

För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages 
avgift om 100 kr per tillfälle.

För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 
300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat 
annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang 
för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget.

C Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av 
hushållsavfall i säck, kärl och containers

Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier 
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers:

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 
skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar. 
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-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till 
närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 
uppställningsplatsen efter tömning.
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift.
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och 
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter

Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits 
matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits 
matavfallsinsamling.

För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från 
avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter 
erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att klara 
matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten automatiskt 
till abonnemang med osorterat avfall. 

I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig 
nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 
abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen 
kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid 
hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr per 
tillfälle.

I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i 
köket.

För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera 
gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger 
kostnaden för tömning en gång per vecka.

Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av 
avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 10m. Längre dragavstånd medges för 
befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av 
byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för 
kärl alternativt 20 m för säck. 

För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25 
kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar.

Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och 
ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift om 
300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits.

Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av 
icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan 
kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden 
ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift.

-För utkörning av kärl utgår avgift om 300 kr
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-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och 
verksamheter

Abonnemang
Total taxa kr per 
år inkl moms

Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 4167
Grundavgifter tillkommer

Bottentömmande behållare 

För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg 
för behandlingskostnad per tömning enligt tabell nedan:

Behållare Behandlingskostnad 
per tömning

Matavfall max 500 l 48

Matavfall max 1000 l 89

Restavfall max 3000 l 219

Restavfall max 5000 l 306

Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 gånger per år. Vid extra 
tömning utanför fastställda dagar utgår gällande timpris.

Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för 
slamsugningsfordon med spolmöjlighet.

2. LATRIN
Taxor se bilaga A

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. 
Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort 
och medge hantering med hjulförsedd kärra.

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per 
hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte 
överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för 
budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt 
abonnemang.
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3. BUDNINGSTAXA

Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med 
ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A. 

Hämtning från badplatser, fritidsområden, byggnadsplatser och tillfälliga 
arrangemang debiteras efter budningstaxa. 

Avgift för Grovavfallshämtning
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad vecka på fast dag i veckan. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag.

Avgift för hämtning av farligt avfall
Mot avgift om 100 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från 
hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, 
lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej. 
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 
märkt med upplysning om innehållet. Förpackningar med farligt avfall skall i 
sin tur vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de 
väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället. Avfallslämnare i 
villafastighet håller själv med lämplig behållare. Behållare med farligt avfall 
skall inför hämtning vara placerad på överenskommet ställe på 
villafastighetens tomt.

Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 
med samma intervall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan 
annonserad hämtdag.
Per tillfälle hämtas max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en 
papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen 
cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan läckage, ska vara uppmärkta 
med tydligt läsbart innehåll. 

4. SLAMAVSKILJARE

För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande:

Volym upp till 3 m3 940 kr 
Volym 3-4 m3 1650 kr
Volym 4-6 m3 2080 kr
Volym upp till 12 m3 3400 kr

För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning.

För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
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tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa.

För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 300 kr 
per tömning.

Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende 
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande:

Volym upp till 3 m3 1875 kr
Volym 3-4 m3 2520 kr
Volym 4-6 m3 2950 kr
Volym upp till 12 m3 4100 kr

Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, 
avgift per tank enligt följande:

Volym upp till 3 m3 2100 kr
Volym 3-4 m3 2520 kr
Volym 4-6 m3 2950 kr
Volym upp till 12 m3 4100 kr

Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs 
inom 5 arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 
arbetsdagar tillkommer tillägg om 300:- per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per tömning. Tömning samma 
arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad 
budningstömning utgår tillägg om 600 kr per tömning. Tidsbestämd tömning 
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. Jourtömning utförs alla dagar inom 6 
timmar från beställning mot ett tillägg på 2000:- per tillfälle.

Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m 
enligt följande: 
Över 30 m slang 100 kr
Över 40 m slang 200 kr 

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

För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan 
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och 
liknande utgår timpris 900 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd 
volym.

Tömning av fettavskiljare

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

Volym upp till 1 m3 1540 kr
Volym upp till 2 m3 2240 kr
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Volym upp till 4 m3 3640 kr

Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång 
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. 
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För 
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025:- per 
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.

För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra 
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton 
tömd volym.

5. Trädgårdsavfall i kärl 

För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 750 kr. För 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 
gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift 
om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen 
placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för 
hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. 
Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. 

6. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.1 Avbrott och ändringar

Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader 
medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa. 

Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel 
debiteringsmånad.

6.2 Ersättning

Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall 
och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska 
detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med 
fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas inte 
debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte debiterat 
belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och 
inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer 
för fakturering och kravverksamhet.

6.3 Ändring av abonnemang

Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla 
när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl.

6.4 Ändringsavgift
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Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 
debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning.

6.5 Avgiftsskyldighet 

I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens 
ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
skall anses som ägare. 
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB 
skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder 
avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom 
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är 
betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive 
beställare.

Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits, 
avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen.

Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB. 

Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället, 
uttages likväl avgift som om hämtning skett.

6.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst

Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger Södra Smålands avfall och 
miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för behållare som inte förekommer i 
taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de 
förutsättningar som taxan grundats på. 

6.7 Abonnentens åliggande

Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift.

6.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut 

Om staten beslutar om införande av sk förbränningsskatt, så ges Södra 
Smålands avfall och miljö AB bemyndigande att fatta beslut om justering av 
renhållningstaxan motsvarande kostnad för förbränningsskatten.
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Renhållningstaxa 2020
Älmhults kommun

65



Viktiga lagregler som styr Renhållningstaxan
Renhållningstaxa fastställs av resp kommuns fullmäktige

• Självkostnadsprincipen – gäller totalt för hela kollektivet – ej krav på 
självkostnad för viss tjänst

• Likställighetsprincipen – skyldighet att hämta hos alla och till samma pris 
över hela kommunen

• Taxedifferentiering tillåtet för att premiera miljöriktigt beteende tex 
miljöstyrande taxa vid fyrfack / matavfallsinsamling
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Gemensam taxestruktur inom SSAM
• Gemensamt grunddokument inom bolagets kommuner
• Införande av grundavgift i alla kommuner – här kommer största 

skillnaden i avgiftsnivå att ligga mellan kommunerna
• Hämtningsavgifter så lika som möjligt (kan dock bli olika i 

upphandlingsområdena)
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Grundavgift per hushåll
- finansierar de kostnader som inte är hämtning från fastighet, främst kostnader för 

återvinningscentralerna  men också behandling av farligt avfall, gamla deponier, 
information och administration. Avgiften varierar för olika kundkategorier.

Hämtningsavgift 
- utgår för all form av hämtning som utförs från fastighet – och är beroende på antal 

tömningar och avfallsmängd/behållarvolym

Renhållningstaxans uppbyggnad
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• Trygga finansiering på lång sikt, andelen kostnader utöver 
sophämtning ökar hela tiden.

• Rättvis och tydlig fördelning av icke-sophämtnings-kostnader bla
återvinningscentraler, farligt avfall, info, administration.

• Lättare att visa hur nya kostnader utöver sophämtning finansieras 
och påverkar taxan.

Varför grundavgift?
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Avfallsavgift - vanligaste villataxan
26 tömningar per år 190 l kärl restavfall och 26 tömningar 140 l kärl matavfall  

1945 SEK totalt

Moms

Kärlhyror

Påsar för matavfall

Behandling matavfall

Energiutvinning genom
förbränning
Insamling

Farligt avfall

Planering, administration
och Overhead
Återvinningscentraler

Grundavgift
616:-

Hämtnings-
avgift
940:-

Moms 25%
389:-
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Grundavgiften kommer variera för kommunerna 
inom SSAM – Kostnaden för ÅVC är 
huvudförklaringen

Lessebo Tingsryd Markaryd Älmhult Växjö
Kostnad ÅVC kr  per villa och lägenhet 698 507 637 494 330
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Grundavgifter 2020

Grundavgifter 2020 Villa Lägenhet
Tingsryd 965 700
Växjö 935 545
Lessebo 1132 790
Älmhult 1144 710
Markaryd 1303 720
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Villataxor inom SSAM
Kommun Taxa 2019 1 Kärl 

(180 eller 190 l kärl 
26 tömningar per år)

FNI-taxa (2 st 370 l 
kärl 26 + 13 
tömningar per år)

Kommentar

Tingsryd 2672

Växjö 2500 Delfinansiering av kärl via 
eget kapital

Lessebo 2682 Delfinansiering av kärl via 
eget kapital

Markaryd 2581 3137 Biogasfordon =ca 15 % 
dyrare insamling. 
Mindre ackumulering av eget kapital 
genom höjda villaavgifter 2018

Älmhult 2208 2978 Biogasfordon =ca 15 % 
dyrare insamling
Mindre ackumulering av eget kapital 
genom höjda villaavgifter 2018
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Övergång till ny taxestruktur - konsekvenser
• Samma totala årsintäkt efter årsskiftet 2020 som 2019 
• Vid beräkning av hämtningsavgift har utgångspunkten varit att total avgift 

för enskild taxa så långt möjligt ska vara densamma från årsskiftet, men 
beroende på att tidigare beräkningsmodell ibland skiljer sig för mycket från 
den nya modellen, så:

• Ökar den totala avgiften för flerfamiljshus ca 15-20 %, pga att flerfamiljshus i 
befintlig taxestruktur betalat en mindre andel av kostnaderna för bla ÅVC:er. 
Ger en totalkostnad per lägenhet om 1310 kr – snitt i Sverige 2018 1333 kr

• Abonnemang med tömning 13 ggr höjs – stor subvention i nuv. taxa
• Ökar hämtningsavgiften för matavfallsinsamling och latrin pga orimligt lågt 

pris i nuv taxa
• FNI-taxa/taxa för matavfallsinsamling verksamheter tillämpas from att 

kundval görs för resp abonnent

74



Nya tjänster som införs i taxa 2020

• Fyrfacksinsamling FNI villor
• Matavfallsinsamling flerfamiljshus och villor

• Insamling av grovavfall och farligt avfall
• Insamling av trädgårdsavfall i kärl från villor
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Utgångspunkter för Fyrfackstaxa / 
matavfallsinsamling (verksamheter)

• Deltagande i Fyrfacks-/ matavfallsinsamlingen är frivillig

• En miljöstyrande taxa införs som premierar de som väljer att delta i 
fyrfacksinsamlingen.

• Mål om 90 % anslutningsgrad 
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Miljöstyrande taxa innebär att:

den insamlingsform som har högst miljöbelastning får högst avgift 
och den insamling som har lägst miljöbelastning får lägst taxa.

Rangordning utifrån miljöbelastning:
1. Fyrfacksinsamling / matavfallsinsamling (verksamheter)
2.  Allt blandat till förbränning
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Nuvarande 
Taxa

Produktions-
Kostnadstaxa
entreprenad

Ny
Styrande 
taxa

26 tömn
190 kärl
Osorterat

26 tömn
190 kärl
Osorterat

26 tömn
190 kärl
Osorterat

Stort  
påslag

Fyrfacks-
insamling
370 l kärl 
26+13 
tömningar

Avdrag 150 
kr

Ca:35-40 % 
skillnad

Svårast att veta med styrande taxa:
Vilket utfall i antal kundval per 
abbonnemangstyp ger en viss taxa 
på de olika abonnemangen

Kr

Fyrfacks-
insamling

26+13 
tömningar
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Jämförelse med andra kommuner, FNI

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Kommuner med insamling i fyrfack. Medel ca 2550 kr/år för villakunder år 2016. 
Växjös taxa 2020 blir ca 2500 kr/år för villakunder som erbjuds FNI. 
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FNI-taxa Älmhult

I total taxa ovan ingår grundavgift

Fyrfack 370 39 ggr 2978

extra 190 l kärl blöjor 26 ggr 1040

190 l kärl 26 ggr/år osorterat avfall 4050

370 kärl 26 ggr osorterat 4787
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Jämförelse fyrfackstaxa – SSAM-kommuner
Lessebo Markaryd Älmhult

kr/år kr/år kr/år

Grundavgift 1 370       1 340       1 155       
I grunden har Markaryd och Älmhult lägre grundavgift än 
Lessebo

grundavgift efter avdrag eget kapital 1 020       1 303       1 144       

Lessebo sköt till dryga 6 mkr i eget kapital för att hålla taxan 
nere och denna minskning lades på grundavgiften. Markaryd 
och Älmhult har höjt taxan i förväg för att samla kapital för 
kärlköpet.

Hämtningsavgift 1 850       2 021       2 021       

Hämtningsavgiften är lägre i Lessebo beroende på den lägre 
hämtningskostnad vi fick i upphandlingen för Växjö, Lessebo 
och Tingsryd (biogas + 15%)

Taxa före miljöstyrning 2 870       3 324       3 165       

Taxa efter mljöstyrning 2 682       3 137       2 978       
Skillnaden på sista raden beror på tillskottet av eget kapital 
som Lessebo gjort samt den lägre hämtningskostnaden

Älmhults kommun har samma möjlighet som Lessebo kommun att skjuta till kapital 
för kärlköpet och på så sätt få ned taxan.
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 1(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Latrin
Latrintömning Varannan vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 12 0-5 m ÄLFLAT10 Behållare och år 2060

Latrin
Latrintömning Varje vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 22 0-5 m ÄLFLAT20 Behållare och år 4121

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka, sommar 
Latrinkärl 45 liter 40 5 0-5 m ÄLFLAT5 Behållare och år 1033

Latrin
Latrintömning Var 4:e vecka Latrinkärl 45 
liter 40 13 0-5 m ÄLHLAT13 Behållare och år 1498

Latrin
Latrintömning Varannan vecka Latrinkärl 
45 liter 40 26 0-5 m ÄLHLAT26 Behållare och år 2990

Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 2 ggr per vecka 8000 104 0-5 m ÄLH08C104K Behållare och år 116910 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 8 kbm var 14:de dag 8000 26 0-5 m ÄLH08C26K Behållare och år 31293 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 8 kbm 1 ggr per vecka 8000 52 0-5 m ÄLH08C52K Behållare och år 59830 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 2 ggr per vecka 6000 104 0-5 m ÄLH06C104K Behållare och år 92950 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 6 kbm var 14:de dag 6000 26 0-5 m ÄLH06C26K Behållare och år 24908 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 6 kbm 1 ggr per vecka 6000 52 0-5 m ÄLH06C52K Behållare och år 47589 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 2 ggr per vecka 3000 104 0-5 m ÄLH03C104K Behållare och år 58981 Övergångstaxa
Hushållsavfall A och B-område Container 3 kbm var 14:de dag 3000 26 0-5 m ÄLH03C26K Behållare och år 16024 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Container 3 kbm 1 ggr per vecka 3000 52 0-5 m ÄLH03C52K Behållare och år 30345 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 660 liter 600 12 0-5 m ÄLFC600K10A Behållare och år 3561 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
660 liter 600 20 0-5 m ÄLFC600K20A Behållare och år 7120 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Diö båthamn, Åsen Varje 
vecka, sommar Kärl-3 660 liter 600 22 21-40 m ÄLFDIÖ600K20C Behållare och år 1018 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 660 liter 600 104 0-5 m ÄLHN600K104A Behållare och år 17432 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 660 liter 600 104 6-20 m ÄLHN600K104B Behållare och år 18895 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 660 liter 600 104 21-40 m ÄLHN600K104C Behållare och år 22515 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 660 liter 600 156 0-5 m ÄLHN600K156A Behållare och år 26143 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 660 
liter 600 26 0-5 m ÄLHN600K26A Behållare och år 5368 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 660 
liter 600 26 6-20 m ÄLHN600K26B Behållare och år 5757 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 660 liter 600 52 0-5 m ÄLHN600K52A Behållare och år 8715 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 660 liter 600 52 6-20 m ÄLHN600K52B Behållare och år 9446 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 660 liter 600 52 21-40 m ÄLHN600K52C Behållare och år 11256 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

4095

7508

1706

4436

8873
120925

32200
61775
97350
25931
49738
65488
17591
33556

1288

2000

2178

9481

9481

9481

14113

2437

2437

4655

4655

4655

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 2(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 400 liter 400 104 0-5 m ÄLHN400K104A Behållare och år 13243 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-2 400 liter 400 104 6-20 m ÄLHN400K104B Behållare och år 13753 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl-3 400 liter 400 104 21-40 m ÄLHN400K104C Behållare och år 14262 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 3 ggr/vecka Kärl 400 liter 400 156 0-5 m ÄLHN400K156A Behållare och år 19866 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 400 
liter 400 26 0-5 m ÄLHN400K26A Behållare och år 4177 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-2 400 
liter 400 26 6-20 m ÄLHN400K26B Behållare och år 4686 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl-3 400 
liter 400 26 21-40 m ÄLHN400K26C Behållare och år 5196 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 400 liter 400 52 0-5 m ÄLHN400K52A Behållare och år 6622 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 400 liter 400 52 6-20 m ÄLHN400K52B Behållare och år 7132 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 400 liter 400 52 21-40 m ÄLHN400K52C Behållare och år 7641 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 370 liter 370 10 0-5 m ÄLFC370K10A Behållare och år 2476 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
370 liter 370 20 0-5 m ÄLFC370K20A Behållare och år 4948 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 240 liter 370 104 0-5 m ÄLHN240S104A Behållare och år 9102 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 370 liter 370 104 0-5 m ÄLHN370K104A Behållare och år 11972 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 370 
liter 370 26 0-5 m ÄLHN370K26A Behållare och år 3750 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 370 liter 370 52 0-5 m ÄLHN370K52A Behållare och år 5984 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 370 liter 370 52 6-20 m ÄLHN370K52B Behållare och år 6250 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 370 liter 370 52 21-40 m ÄLHN370K52C Behållare och år 6683 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 240 liter 240 12 0-5 m ÄLFC240K10A Behållare och år 1801 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
240 liter 240 20 0-5 m ÄLFC240K20A Behållare och år 3601 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 240 liter 240 18 0-5 m ÄLFH240K18A Behållare och år 1833 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

6560

6560

6560

9778

1734

1734

1734

3343

3343

3343

750

1375

6625

6625

1685

3245

3245

3245

699

1106

1004

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 3(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
240 liter 240 26 0-5 m ÄLHC240K26A Behållare och år 2546 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 240 liter 240 104 0-5 m ÄLHN240K104A Behållare och år 9033 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 240 
liter 240 26 0-5 m ÄLHN240K26A Behållare och år 2842 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHN240K52A Behållare och år 4517 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHN240K52B Behållare och år 4796 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl-3 240 liter 240 52 21-40 m ÄLHN240K52C Behållare och år 5230 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHN240S52A Behållare och år 4552 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHN240S52B Behållare och år 468 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 240 liter 240 104 0-5 m ÄLHNM240K104A Behållare och år 1800 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org. avfall 2 ggr/vecka Kärl-2 240 liter 240 104 6-20 m ÄLHNM240K104B Behållare och år 1990 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 240 liter 240 26 0-5 m ÄLHNM240K26A Behållare och år 721 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 240 liter 240 52 0-5 m ÄLHNM240K52A Behållare och år 900 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 240 liter 240 52 6-20 m ÄLHNM240K52B Behållare och år 995 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 2 fast 180 liter 190 12 0-5 m ÄLF3G180K10A Behållare och år 1508 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 180 liter 190 12 0-5 m ÄLFC180K10A Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 22 0-5 m ÄLFC180K20A Behållare och år 3087 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 104 0-5 m ÄLFC180K40A Behållare och år 6174 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
C-omr 180 liter 190 5 0-5 m ÄLFC180K5A Behållare och år 1113 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 180 liter 190 18 0-5 m ÄLFH180K18A Behållare och år 1672 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
180 liter 190 5 0-5 m ÄLFV180K5A Behållare och år 1113 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 180 liter 190 13 0-5 m ÄLHC180K13A Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl B-omr 
180 liter 190 13 6-20 m ÄLHC180K13B Behållare och år 1544 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr 
180 liter 190 13 21-40 m ÄLHC180K13C Behållare och år 1406 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

1412

5385

1787

2736

2736

2736

2736

2736
5385
5385

1412
2736
2736

629

650

1018

4580

280

844

280

627

627

627

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 4(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHC180K26A Behållare och år 2028 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 104 0-5 m ÄLHN180K104A Behållare och år 6958 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 180 liter 190 52 0-5 m ÄLHN180K52A Behållare och år 3480 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 104 0-5 m ÄLHNM180K104A Behållare och år 1500 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org. avfall 3 ggr/vecka Kärl 180 liter 190 156 0-5 m ÄLHNM180K156A Behållare och år 2248 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 180 liter 190 26 0-5 m ÄLHNM180K26A Behållare och år 600 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 180 liter 190 52 0-5 m ÄLHNM180K52A Behållare och år 750 Övergångstaxa
Hushållsavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 180 liter 190 52 6-20 m ÄLHNM180K52B Behållare och år 831 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning var fjärde vecka Kärl 180 
liter 190 13 0-5 m ÄLHV180K13A Behållare och år 1543 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 180 
liter 190 26 0-5 m ÄLHV180K26A Behållare och år 2208 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 180 liter 190 4 0-5 m ÄLHV180K4A Behållare och år 1290 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 2 fast 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHV2G180K26A Behållare och år 2127 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 3 fast 
180 liter 190 26 0-5 m ÄLHV3G180K26A Behållare och år 2566 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Säck 
160 liter 160 20 0-5 m ÄLF160S20A Behållare och år 3060 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Säck 160 liter 160 12 0-5 m ÄLFC160S10A Behållare och år 1531 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Säck-3 160 liter 160 12 21-40 m ÄLFC160S10C Behållare och år 1843 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning 2 ggr/vecka, sommar Säck 
160 liter 160 20 0-5 m ÄLFN160S20A Behållare och år 6120 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Säck 160 liter 160 104 0-5 m ÄLHN160S104A Behållare och år 6845 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Säck 160 
liter 160 26 0-5 m ÄLHN160S26A Behållare och år 2173 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck 160 liter 160 52 0-5 m ÄLHN160S52A Behållare och år 3422 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-2 160 liter 160 52 6-20 m ÄLHN160S52B Behållare och år 3701 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Säck-3 160 liter 160 52 21-40 m ÄLHN160S52C Behållare och år 3978 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Var 4:e vecka, sommar Kärl 
140 liter 140 5 0-5 m ÄLF140K5A Behållare och år 839 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka, sommar 
Kärl 140 liter 140 12 0-5 m ÄLFC140K10A Behållare och år 1420 Övergångstaxa

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

1127

4580

2191
4580
6839

1127
2191
2191

627

979
236

1192

1192

888

578

578

963

5005

1251

2503

2503

2503

244

535

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 5(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varje vecka, sommar Kärl 
140 liter 140 20 0-5 m ÄLFC140K20A Behållare och år 2834 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Fritidstömning + tömning varje månad 
övrig tid 140 liter 140 18 0-5 m ÄLFH140K18A Behållare och år 1290 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Var 4:e vecka Kärl 140 liter 140 13 0-5 m ÄLHV140K13A Behållare och år 1274 Övergångstaxa

Hushållsavfall C-område
Sophämtning Var 4:e vecka Kärl C-omr 
140 liter 140 13 21-40 m ÄLHC140K13C Behållare och år 1136 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl C-omr 
140 liter 140 26 0-5 m ÄLHC140K26A Behållare och år 1817 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 140 104 0-5 m ÄLHN140K104A Behållare och år 6283 Övergångstaxa

Hushållsavfall A-område Sophämtning Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHN140K52A Behållare och år 3143 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall 2 ggr/vecka Kärl 140 liter 140 104 0-5 m ÄLHNM140K104A Behållare och år 1500 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl 140 liter 140 52 0-5 m ÄLHNM140K52A Behållare och år 750 Övergångstaxa
Matavfall A-område Org.avfall Varje vecka Kärl-2 140 liter 140 52 6-20 m ÄLHNM140K52B Behållare och år 831 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område
Sophämtning Varannan vecka Kärl 140 
liter 140 26 0-5 m ÄLHV140K26A Behållare och år 2022 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning 4 ggr/år Kärl 140 liter 140 4 0-5 m ÄLHV140K4A Behållare och år 1018 Övergångstaxa

Matavfall A och B-område Org.avfall Varannan vecka Kärl 140 liter 140 26 0-5 m ÄLHVM140K26A Behållare och år 600 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Sophämtning Varannan vecka Avfallsskåp 26 0-5 m ÄLHSKÅP26A Behållare och år 1944 Övergångstaxa

Hushållsavfall A och B-område Djupbehållare ÄLDJUPBEH Behållare och år 1944
Utgående taxa 
nyteckas ej

Hushållsavfall Gångväg max 20 m per kärl och år 264 Övergångstaxa
Hushållsavfall Gångväg max 40 m per kärl och år 559,9 Övergångstaxa
Container Containerhyra 10 kbm 10000 ÄLCONTHYR10 Behållare och år 4700
Container Containerhyra 2,5 kbm 2500 ÄLCONTHYR2.5 Behållare och år 1650
Container Containerhyra 6 kbm 6000 ÄLCONTHYR6 Behållare och år 4700
Container Containerhyra 8 kbm 8000 ÄLCONTHYR8 Behållare och år 4700
Container Flakhyra per dag ÄLFLAKHYRADYGN Dygn 80
Container Flakhyra ÄLFLAKHYRA Behållare och år 1650
Container Containertömning Per tömning 268,4

Hushållsavfall
160 l kärl Säck i ställ, hämtning vid annat 
tillfälle 160 Bud ÄL160bud Behållare och gång

Hushållsavfall
140-190 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 140-190 Bud ÄL190bud Behållare och gång

Hushållsavfall
Latrin, i samband med ordinarie 
hämtning 37 Bud ÄLLATEXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall Latrin, id annat tillfälle 37 Bud ÄLLATBUD Behållare och gång

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

788

715

534

534

940

3573

1948
3833
1948
1948

865
208

1005

1044

1944
264
560

4700
1650
4700
4700

80
1650

268,4

110

105

220

280

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga A Övergångstaxor samt Latrin-och Budningsavgifter from 2020-01-01 6(6)

Avfallstyp Område Beskrivning
Kärlstorlek 
liter

Antal 
tömningar 
per år Dragavstånd Taxekod Avgift uttages per 

Taxa 2019 
inkl moms Anmärkning

Hushållsavfall
370 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 370-400 Bud ÄL400EXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall 370 l kärl Vid annat tillfälle 370-400 Bud ÄL400BUD Behållare och gång

Hushållsavfall
600 l kärl I samband med ordinarie 
hämtning 600-660 Bud ÄL600EXTRA Behållare och gång

Hushållsavfall 600 l kärl Vid annat tillfälle 600-660 Bud ÄL600BUD Behållare och gång

Hushållsavfall Budning 3 kbm container 3000 Bud ÄLC03BUD Behållare och gång 294

Hushållsavfall Budning 6 kbm container 6000 Bud ÄLC06BUD Behållare och gång 582

Hushållsavfall Budning 8 kbm container 8000 Bud ÄLC08BUD Behållare och gång 776

Hushållsavfall Budning 10 kbm container 10000 Bud ÄLC10BUD Behållare och gång 964

Hämtningsavgift  
2020  inkl moms

135

155

165

185

1030

1305

1490

1705

Samtliga avgifter inklusive moms
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO400K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO400K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNO600K26KB
3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C156K
3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C104K
3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C52K
3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO03C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

4 795 kr
6 390 kr
3 055 kr
3 430 kr

31 895 kr
41 590 kr
25 580 kr
33 335 kr
19 265 kr
25 080 kr
12 945 kr
16 825 kr

6 310 kr
8 250 kr
3 260 kr
4 230 kr

39 335 kr
50 025 kr
31 560 kr
40 110 kr
23 780 kr
30 200 kr
16 005 kr
20 285 kr

8 095 kr
10 235 kr

4 205 kr
5 275 kr

123 515 kr
83 130 kr
42 745 kr
22 550 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Älmhult Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2020-01-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNO190K52KA6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C156K
6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C104K
6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C52K
6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO06C26K
8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C156K
8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C104K
8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C52K
8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO08C26K
10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C156K
10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C104K
10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C52K
10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHNO10C26K

Hämtning
savgift 
(kr) inkl 
moms

188 850 kr
126 930 kr

65 005 kr
34 045 kr

237 360 kr
159 510 kr

81 660 kr
42 735 kr

278 440 kr
187 015 kr

95 595 kr
49 880 kr

Samtliga priser inkl. moms
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Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K52KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K52KB
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K26KA
180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS190K26KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K260KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K260KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K208KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K208KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K156KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K156KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K104KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K104KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K52KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K52KB
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS400K26KA
370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS400K26KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K260KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K260KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K208KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K208KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K156KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K156KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K104KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K104KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K52KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K52KB
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS600K26KA
600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 ÄLHNS600K26KB
3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C156K
3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C104K
3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C52K
3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB03C26K
6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C156K
6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C104K
6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C52K
6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB06C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

2 595 kr
3 455 kr
1 330 kr
1 760 kr

19 330 kr
25 210 kr
15 505 kr
20 205 kr
11 675 kr
15 200 kr

7 845 kr
10 195 kr

3 825 kr
5 000 kr
1 975 kr
2 565 kr

27 125 kr
34 500 kr
21 765 kr
27 665 kr
16 400 kr
20 825 kr
11 040 kr
13 990 kr

5 585 kr
7 060 kr
2 900 kr
3 640 kr

85 185 kr
57 330 kr
29 480 kr
15 555 kr

130 240 kr
87 535 kr
44 830 kr
23 480 kr

Samtliga priser inkl. moms90



Älmhult Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2020-01-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 ÄLHNS190K52KA8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C156K
8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C104K
8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C52K
8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB08C26K
10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C156K
10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C104K
10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C52K
10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 ÄLHB10C26K

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

163 695 kr
110 005 kr

56 315 kr
29 470 kr

192 025 kr
128 975 kr

65 925 kr
34 400 kr

Samtliga priser inkl. moms91



Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01 1(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K26KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K26KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K26KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K26KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K52KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K52KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K52KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K104KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K104KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K104KB

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM140K208KA

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM140K208KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K156KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K156KB

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K208KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K208KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

1 075 kr

1 270 kr

1 255 kr

1 450 kr

1 915 kr

2 305 kr

2 180 kr

2 570 kr

4 070 kr

4 850 kr

3 555 kr

4 335 kr

6 265 kr

7 825 kr

5 965 kr

7 135 kr

7 855 kr

9 415 kr

Samtliga priser inkl. moms92



Älmhult Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2020-01-01 2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 ÄLHNM190K260KA

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 ÄLHNM190K260KB

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

9 750 kr

11 700 kr

Samtliga priser inkl. moms93



Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 246 Plan för krisberedskap Älmhults kommun 
2019–2022
Ärendenummer KS 2019/124

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar plan för krisberedskap 2019 – 2022, enligt förslag 

daterat 2019-10-22.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige senast 31 
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019–2022 utgör styrdokument 
enligt ovan.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-11-19, § 173

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03

 Förslag till Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019 - 2022 daterad 
2019-10-22

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-11-19 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 173 Plan för krisberedskap Älmhults kommun 
2019–2022
Ärendenummer KS 2019/124

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar plan för krisberedskap 2019 – 2022, enligt förslag 

daterat 2019-10-22.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige senast 31 
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019-2022 utgör styrdokument 
enligt ovan.

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03

 Förslag till Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019 - 2022 daterad 
2019-10-22

_____
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Tjänsteskrivelse

2019-10-03 1(2)

Teknisk förvaltning
Håkan Helgesson 
hakan.helgesson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019–
2022
Ärendenummer KS 2019/124

Sammanfattning av ärendet
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige senast 31 
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019-2022 utgör styrdokument 
enligt ovan.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03

 Förslag till Plan för krisberedskap Älmhults kommun 2019 - 2022 daterad 
2019-10-22

Ärendebeskrivning
Älmhults kommun ska enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019 - 2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ta fram ett styrdokument för sitt arbete 
med krisberedskap. Styrdokumentet skall antas av kommunfullmäktige senast 31 
december första året i mandatperioden.
Plan för krisberedskap i Älmhults kommun 2019 - 2022 utgör styrdokument 
enligt ovan.
Planen redovisar:

 Övergripande mål och inriktning

 Styrning av arbetet med krisberedskap

 Övergripande process för risk- & sårbarhetsanalyser (RSA)

 Geografiskt områdesansvar

 Planering
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Tjänsteskrivelse

2019-10-03 2(2)

Planen är baserad på resultatet från den risk- & sårbarhetsanalys som genomförts 
under våren 2019.
Planen är upprättad utifrån de krav som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) beskriver i Vägledning för kommunens arbete med 
styrdokument 2019 – 2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar Plan för krisberedskap 2019 – 2022, enligt förslag 

daterat 2019-10-22.

Håkan Helgesson Anders Nyberg
Kris- och beredskapsstrateg Teknisk chef

Beslutet skickas till
Teknisk chef
Kris- & Beredskapsstrateg
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1. Inledning
En oönskad händelse inträffar i princip alltid inom en kommuns geografiska 
område. Vi är därför som kommun en viktig aktör i såväl förebyggande arbetet 
mot oönskade händelser som förberedelser inför och hanterande av uppkomna 
kriser.
Med krisberedskap avser vi förmågan att förebygga, förbereda för och hantera 
oönskade händelser. I arbetet är perspektiven före, under och efter en kris 
viktigt.

I denna plan redovisar Älmhults kommun sin inriktning och styrning av 
uppdragen inom området krisberedskap och civilt försvar.
Denna plan utgör styrdokument för krisberedskap och civilt försvar enligt de 
överenskommelser som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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Älmhults kommun

Det  som 
skyddasDet som hotar Det som hotar

Den förmåga som ska skapas

Den som             
ska agera

Styr-
dokument

Risk & Sårbarheter Oönskade händelser

Förebygga

Förbereda

Hantera

Risk- & 
sårbarhetsanalyser

Kontinuitetsplaneri
ng

Omvärldsbevakning

Planering

Utbildning och 
övning

Kriskommunikation

Förvaltningar

Kommunala bolag

Kommunalförbund

Andra offentliga 
aktörer

Näringsliv

Civilsamhälle

Enskilde individen

Plan för 
krisberedskap 
Älmhults kommun

Krisledningsplan

Övnings- och 
utbildningsplan

Risk- & 
sårbarhetsanalyser

Kontinuitetsplaner

Lagar, regelverk 
och övriga 
styrdokument
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2. Övergripande mål och inriktning
LEH 2006:544 §11

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 

Vid en extraordinär händelse eller om regeringen fattar beslut om höjd 
beredskap, ska Älmhults kommun vara organiserat på ett sådant sätt så att skador 
på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras.
Nedanstående mål och inriktning syftar till att skapa förutsättningar för detta.

Övergripande mål för Älmhults kommuns krisberedskap

Älmhults kommun ska:

 vid en extraordinär händelse i största möjliga utsträckning bedriva sin 
verksamhet så lik normal verksamhet som möjligt.

 rädda och skydda människors liv och hälsa samt att skapa så gynnsamma 
villkor som möjlighet för människan som individ vid en svår påfrestning

 skapa kontroll över och säkerställa att samhällsviktiga verksamheter och 
funktioner kan upprätthållas även vid extraordinära händelser.

 på det lokala planet värna om demokratin, rättssäkerheten och de 
mänskliga fri- och rättigheterna.

 ha för förmåga att förmedla korrekt, begriplig, snabb och tillgänglig 
information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande 
organisationer och massmedia. 

 ha förmåga att ta emot, hantera och organisera frivilliga som en resurs i 
krishanteringen vid extraordinära händelser.

 efter begäran kunna bistå andra kommuner med hjälp vid hantering av en 
extraordinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid 
denna tidpunkt.

1 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap
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Övergripande inriktning för Älmhults kommuns 
krisberedskap
För att uppnå de övergripande målen ska Älmhults kommuns 
krisberedskapsarbete under 2019-2022 på övergripande nivå särskilt fokusera 
på:

 Integrering av krisberedskap i ordinarie verksamhet på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå i kommunens förvaltningar, bolag och förbund genom 
etablerande av ett koncernövergripande nätverk.

 Ökat fokus på kontinuitetsplanering av samhällsviktiga verksamheter 
utifrån risk- & sårbarhetsanalysens resultat och inriktning.

 Etablera och stärka samverkan inom krisberedskapsområdet med 
offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället genom:

o Fortsatt aktiv samverkan inom nätverken Krissamverkan 
Kronoberg och Räddsam Kronoberg.

o Etablera nätverk med samhällsviktiga aktörer inom näringslivet 
och civilsamhället.

 Stärka samverkan inom krisberedskapsområdet mellan kommunens 
förvaltningar, bolag och förbund.

 Etablera och stärka kommunens förmåga att ta emot och hantera hjälp 
från organiserade frivilliga såväl som spontanfrivilliga.

 Öka den enskilde individens krisberedskapsförmåga genom aktiv 
medverkan i Krisberedskapsveckan.

Inriktningen utgår från ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” som träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)2, och risk- och 
sårbarhetsanalysens identifierade behov av åtgärder. Utifrån dessa dokument och 
ovanstående övergripande mål och inriktning sker en nedbrytning på detaljerad 
nivå. 

2 Överenskommelse om kommunernas Krisberedskap, MSB 2018-09779
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3. Övergripande styrning
Uppgifter i överenskommelsen3:

 Styrdokumentet ska innehålla:  

- Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund

Styrningen av området krisberedskap följer kommunens ordinarie 
organisationsmodell.
I takt med att kommunen övergår till en processorienterad organisation bör även 
området krisberedskap och civilt försvar definieras som en process i styr- och 
ledningssystemet.
Nedan redovisas kommunens övergripande styrning av krisberedskapen.

3 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, MSB2018-09779
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Vem ansvarar för vad inom krisberedskapen – politiska organisationen
Instans Ansvarig för 

Styrdokument
Roll vid kris eller 
höjd beredskap

Ansvar Uppföljning

Plan för krisberedskap Besluta om övergripande mål, inriktning samt 
styrning av krisberedskapen senast 31 december 
första året i mandatperioden.

Styrelse- och nämnds-
reglementen inkl 
krisledningsnämnd

Besluta om styrelser och nämnders roll och ansvar i 
krisberedskapen.

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv och 
förbundsordningar

Besluta om bolags och förbunds roll och ansvar i 
krisberedskapen.

Kommunrevisionen 
reviderar området 
krisberedskap och civilt 
försvar enligt fastställd 
revisionsplan.

Risk- & 
Sårbarhetsanalys (RSA)

Besluta om att fastställa RSA senast 31 oktober 
första året i mandatperioden.

Kommunstyrelsen

Utbildnings- & 
övningsplan

Plan för extraordinära 
händelser

Instruktion för 
kommundirektör

Leder kommunens 
civila försvar under 
höjd beredskap Besluta om att fastställa styrdokument inom 

krisberedskap senast 31 december första året i 
mandatperioden.

Uppsikt över nämndernas krisberedskapsarbete 
utifrån fastställda styrdokument.

Nämnder, styrelser, 
bolag och förbund

Verksamhetsplaner och 
budgetdokument

Tillse att styrdokument inom krisberedskaps-
området inarbetas i verksamheten.

Årlig uppföljning av 
nämndernas arbete med 
krisberedskap och 
kommunens 
krisberedskapsförmåga

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Krisledningsnämnd vid 
kris enligt LEH

Utgör kommunens krisledningsnämnd

Kommunrevisionen Revisionsplan Revidera krisberedskapsområdet enligt 
revisionsplan.
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4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vem ansvarar för vad inom krisberedskapen – tjänstemannaorganisationen
Instans Styrande dokument Roll vid krisledning Ansvar Uppföljning

Kommundirektören Instruktion för 
kommunchef

Beslutsfattare i central 
krisledningsgrupp

Övergripande ansvarig för kommunens arbete med 
krisberedskap.

Årlig avrapportering till 
kommunstyrelsen

Kris- & 
beredskapsstrateg

Uppdragsbeskrivning

Plan för krisberedskap

Risk-& sårbarhetsanalys

Utbildnings- & 
övningsplan

Plan för extraordinära 
händelser

Stabschef i central 
krisledningsgrupp

Samordnar kommunens arbete med krisberedskap.

Utarbetar kommunövergripande risk- & 
sårbarhetsanalys samt styrande dokument inom 
krisberedskapsområdet.

Stödjer förvaltningar, bolag och förbund i deras 
arbete med krisberedskap.

Kommunikationschef Plan för extraordinära 
händelser

Stabschef i central 
krisledningsgrupp

Samordnar kommunens kriskommunikation.

Förvaltningschef, VD, 
förbundsdirektör motsv

Risk- & 
sårbarhetsanalys (RSA)

Utbildnings- & 
övningsplan

Plan för extraordinära 
händelser

Kontinuitetsplaner

Leder förvaltningens 
krisledning.

Vid behov med stöd av 
kommunens centrala 
krisledning.

Ansvarar för att:                                                                  
- Förvaltningen eller motsvarande har en 
representant i kommunens risk- & 
krishanteringsnätverk.   

-Resultat från risk- & sårbarhetsanalys 
implementeras i verksamheten.

-Verksamheten kontinuitetsplanerar utifrån 
identifierade risker och sårbarheter.

-Vidtar erforderliga åtgärder rörande krisberedskap 
och kontinuitetsplanering.

-Verksamhetens personal utbildas och övas enligt 
fastställd övnings- och utbildningsplan.

Årsuppföljning till 
länsstyrelsen och MSB4
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4. Kommunens övergripande process för risk- & 
sårbarhetsanalys

LEH 2006:544 §15

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

RSA-arbetet är en viktig grund för arbetet med skydd av samhällsviktig 
verksamhet samt för ett systematiskt säkerhetsarbete. Processen ska vara 
ständigt pågående där nya risker identifieras samt bedöms och där åtgärder 
genomförs samt följs upp.
De risker och sårbarheter som identifieras blir ingångsvärden för respektive 
förvaltnings, bolags och förbunds kontinuitetsplanering.
Samtliga kommunala förvaltningar, bolag och förbund skall aktivt medverka i 
processen med den kommunövergripande risk- & sårbarhetsanalysen.

Processen
Kommunövergripande risk- & sårbarhetsanalysen genomförs vart 4:e år och 
skall fastställas av kommunstyrelsen senast 31 oktober i mandatperiodens första 
år.
Risk- & sårbarhetsprocessen samordnas med övriga kommuner och länsstyrelsen 
genom nätverket Krissamverkan Kronoberg. I detta forum fastställs även 
regionala fokusområden eller teman. Lokala fokusområden identifieras utifrån 
inträffade händelser eller incidenter och fastställs av processägaren.
Processen för risk- & sårbarhetsanalys:

1.                      
Planering

2.                                
RSA

3.                                      
Lokal RSA

4.               
Kontinuitetsplan

5.                     
Uppföljning

5 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap
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1. Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningarna identifierar 
samhällsviktig verksamhet. Kris- & Beredskapsstrateg tar del av nationell 
och regional RSA och gemensamt klassificerar samt riskbedömer.

2. Sammanställer koncernövergripande RSA som är baserad på extraordinära 
händelsers påverkan på samhällsviktig verksamhet och anger 
fokusområden för mandatperioden. Fastställer styrdokument.

3. Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningar och bolag 
analyserar hur verksamhet påverkas av händelser som framgår ur RSA:n 
samt tar fram åtgärder för att minska påverkan.

4. Kris- & Beredskapsstrateg tillsammans med förvaltningar och bolag 
identifierar beroenden och planerar för att öka egen förmåga.             

5. Årlig uppföljning av arbetet.

Utvärdering av inträffade händelser och genomförda övningar
Utvärdering av inträffade händelser genomförs med Krissamverkan Kronobergs 
koncept GUL. GUL står för Gemensam Utvärdering Lärande.
Metoden används framförallt vid händelser som i något avseende varit komplexa 
och där det finns frågetecken eller uppenbara lärdomar att dra i en gemensam 
diskussion utifrån helhetsperspektiv.
Utvärdering kan initieras av vem som helst av de involverade aktörerna som ser 
ett behov av att diskutera eller dra lärdom av den inträffade händelsen.
Samma metodik används vid genomförda övningar om annat ej fastställts vid 
planering av övningen.

5. Kommunens ambition inom det geografiska 
områdesansvaret

LEH 2006:544 §76

Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid 
verka för att: 

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas,  

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Genom Krissamverkan Kronoberg säkerställs en etablerad arena för samverkan 
med övriga offentliga krishanteringsaktörer i kommunens närhet.

6 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap
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Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg genomförs samverkan inom 
krisberedskapsområdet genom olika arbetsgrupper. Projekt och områden 
fastställs i samverkan mellan länets beredskapssamordnare.
På det lokala planet skall kommunen etablera ett kris- och säkerhetsnätverk med 
lokala företrädare från näringslivet och civilsamhället som utgör eller har direkt 
påverkan på kommunens samhällsviktiga verksamhet eller funktioner. 
Kommunens centrala krisledningsgrupp skall genom nätverket förbereda och ha 
förmågan att driva en lokal inriktnings och samordningsfunktion.
Kommunens ambitionsnivå framgår av de övergripande målen och 
inriktningarna framgår av detta styrdokument.

6. Kommunens planering för krisberedskap under 
mandatperioden

LEH 2006:544, 2 kap §17

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 

Grundläggande principen för kommunens planering av krisberedskapen är att ju 
mer detaljerad planeringen är desto längre ut i organisationen är ansvaret och 
beslutsmandatet delegerat.
Kommunens planering för krisberedskap utgår från styrdokumenten:
-Plan för krisberedskap för Älmhults kommun
-Reglemente för krisledningsnämnd
-Risk- och sårbarhetsanalysen
Vidare sker en kontinuerlig omvärldsbevakning och uppföljning av resultat från 
inträffade händelser och genomförda övningar vilka påverkar kommunens 
planering och prioritering.
För att planeringen skall bli flexibel med hög anpassningsbarhet till förändringar 
i omvärlden och nya kunskaper samt erfarenheter har kommunen valt att lägga 
beslutsmandatet för den kortsiktiga planeringen av kommunens krisberedskap på 
kommunstyrelsen.

7. Höjd beredskap
LEH 2006:544, 3 kap. 1§8

Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap (beredskapsförberedelser).

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning för åren 2016-2020 ska 
planeringen för totalförsvaret, samlingsnamn för civilt försvar och militärt 
försvar, återupptas. Planeringsarbetet ska utgå ifrån att förmågan att hantera 

7 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap
8 Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap
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kriser i samhället i fredstid också ger en grundläggande förmåga att hantera 
krigssituationer. Bakgrunden till totalförsvarsupprustningen är en märkbart 
försämrad säkerhetssituation i omvärlden, som Sveriges regering nu vill rusta för 
att kunna bemöta. Försvarsmakten har fått i uppdrag att hantera den militära 
upprustningen (militärt försvar), och övriga samhällsaktörer (exempelvis 
kommuner, landsting, länsstyrelse, polisen, civilförbund och sektorsansvariga 
myndigheter) har fått i uppdrag att hantera den civila upprustningen (civilt 
försvar).
Målet för det civila försvaret är att:

 Värna civilbefolkningen
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld

Nuvarande överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller Civilt försvar och 
höjd beredskap gäller för åren 2018-2020. En ny överenskommelse kommer att 
tecknas för återstående tid i mandatperioden för att man från och med 2023 ska 
kunna ha en överenskommelse för såväl fredstida kriser som höjd beredskap.
Fokus i nuvarande överenskommelse ligger på kompetenshöjning, stärkt 
säkerhetsskydd och krigsorganisation. Målsättningen är att uppfylla de krav som 
ställs på kommunen i överenskommelsen.
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Sammanträdesprotokoll

2019-12-03 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 250 Svar på motion om att införa möjlighet för 
kommunanställda att lämna blod på betald 
arbetstid - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer KS 2019/107

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-10-14, § 50.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) föreslår i motion daterad 2019-08-13 att införa möjlighet för 
kommunanställda att lämna blod på betald arbetstid. 
HR-avdelningen har inkommit med yttrande till kommunstyrelsens 
personalutskott där det bland annat framkommer att ett beslut om möjlighet att 
lämna blod på betald arbetstid finns i kommunen sedan 1987, kommunstyrelsens 
personalutskott 1987-04-28 § 59. Personal som lämnar blod på plats i Älmhult 
får göra detta på arbetstid med oavkortad lön. Om det krävs restid ska 
blodgivningen förläggas så att restiden minimeras. Deltidspersonal ska så långt 
som möjligt förlägga blodgivningen till ledig tid. 
Kommunstyrelsens personalutskott fattade 2019-10-14, § 50, beslut om att 
föreslå kommunstyrelsen att tidigare beslut från personalutskottet 1987-04-28 § 
59, ska kvarstå.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-10-14, § 50

 HR-avdelningens yttrande daterat 2019-09-09

 Motion från Eva Ballovarre (S) om att ge blod på arbetstid daterad 2019-08-
13

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-10-14 Sidnummer, beslut 1(1)

Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 50 Motion om att införa möjlighet för 
kommunanställda att lämna blod på betald 
arbetstid
Ärendenummer KS 2019/107

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att tidigare beslut från 

Personalutskottet 87-04-28 § 59 kvarstår.

Sammanfattning av ärendet
Motion daterad 2019-08-13 lämnades från Eva Ballovarre (S) om att införa 
möjlighet för kommunanställda att lämna blod på betald arbetstid.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning
2019-08-26.
Kommunstyrelsen begär med remiss 2019-09-03 synpunkter i ärendet från HR-
chef Ingela Tunel. 

Beslutsunderlag
  Yttrande på remiss angående motion om att få lämna blod på arbetstid 

Ärendenummer KS 2019/107, daterat 2019-09-09.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen                                                
Ingela Tunel
0476-55355    
Ingela.tunel@almhult.se

Kommunstyrelsen

Yttrande på remiss angående motion om att få 
lämna blod på arbetstid Ärendenummer KS 
2019/107 

Motionären föreslår att medarbetare i Älmhults kommun ska få lämna blod på 
arbetstid. Ett sådant beslut finns i kommunen sedan 1987. (Pu 87-04-28 § 59. 
Beslutet togs i samband med att den s.k. blodbussen började komma till 
Älmhult. ”Personal som lämnar blod på plats i Älmhult får göra detta på 
arbetstid med oavkortad lön. Erfodras restid skall blodgivningen förläggas så att 
restiden minimeras. Deltidspersonal skall så långt som möjligt förlägga 
blodgivningen till ledig tid”. Information finns på Hemma (intranät). 
HR-avdelningens förslag är att beslutet fortsätter gälla men att det också är 
tydligt att hänsyn måste tas så att verksamheten fungerar. 

Ingela Tunel, HR-chef
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Ge blod på arbetstid
Att ge blod är att rädda liv. Det behövs ständigt nya blodgivare och i Kronoberg är antalet 
personer som ger blod lågt jämfört med andra delar av landet. Senast i juli 2019 rapporterades att 
det rådde akut blodbrist för vissa blodgrupper och blodgivare fick ringas in. 

En anledning till att inte lämna blod kan vara brist på tid. Till Älmhult kommer blodbussen från 
Region Skåne med jämna mellanrum för att förenkla för Älmhultsborna att bidra till att rädda liv. 

Kommunen som en stor arbetsgivare kan underlätta ännu mer genom att låta de anställda få 
lämna blod på betald arbetstid. Det sänder även signalen att det är samhällsviktigt. 

Med anledning av detta yrkar jag: 
- Att det blir möjligt för Älmhults kommuns anställda att lämna blod på betald 

arbetstid. 

Eva Ballovarre för Socialdemokraterna
2019-08-13
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