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Kallelse  
Kommunfullmäktige  
2022-12-06 
 
 

 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden 
enligt förteckningen nedan. 

 
Tid och plats tisdagen den 13 december 2022 kl. 14:00 i 

Atriumsalen, Utvandrarnas Hus 

 

Ledamöter  
Rose-Marie Holmqvist (S), Ordförande 
Alf Skogmalm (S), 1:e vice ordförande 
Bo Frank (M), 2:e vice ordförande 
Malin Lauber (S) 
Tomas Thornell (S) 
Julia Berg (S) 
Martin Edberg (S) 
Otto Lindlöf (S) 
Martina Forsberg (S) 
Per Jodenius (S) 
Arijeta Reci (S) 
Hugo Hermansson (S) 
Lisa Larsson (S) 
Gunnar Storbjörk (S) 
Marie-Louise Gustafsson (S) 
Tony Lundstedt (S) 
Gisele Iskandar (S) 
Marko  Kosonen (S) 
Ann-Kristin Lindquist (S) 
Tajma Sisic (S) 
Kjell Olsson (S) 
Karin Tjäder (S) 
Yusuf Isik (S) 
Oliver Rosengren (M) 
Pernilla Tornéus (M) 
Anton Olsson (M) 
Sofia Stynsberg (M) 
Iréne Bladh (M) 
René  Jaramillo (M) 
Ida Eriksson (M) 
Glenn Nilsson (M) 
Ulf Hedin (M) 
Suzanne Frank (M) 
Sigvard Jakopsson (M) 
Lena Wibroe (M) 
Evelina Steinwall (M) 
Lars-Göran Svensson (M) 
Benjamin Stynsberg (M) 
Pernilla Wikelund (SD) 
Christer Svensson (SD) 
Conny Lindahl (SD) 
Alexander Harréns (SD) 
Sara Iranshahi (SD) 
Romeo Pettersson (SD) 
Michel Bergendorff (SD) 
Maria Garmer (V) 
Johnny Werlöv (V) 
Frida Sandstedt (V) 
Björn Kleinhenz (V) 
Pia Rönn Johansson (V) 

Andreas Olsson (C) 
Tina Sturesson (C) 
Thomas Magnusson (C) 
Anna Zelvin (KD) 
Jon Malmqvist (KD) 
Patrik Åkesson (KD) 
Gunnar Nordmark (L) 
Christina Rosén (L) 
Pernilla Bodin (MP) 
Magnus Wåhlin (MP) 
 
Ersättare 
Jenny Sjöström (S) 
Michael  Sjöö  (S) 
Sara Gille (S) 
Anders Lindoff (S) 
Anette Nerlie-Anderberg (S) 
Henrik Vahldiek (S) 
Agna Beslija (S) 
Anders Westin (S) 
Erika Lagergren (S) 
Johan Jakobsson (S) 
Eva Gustafsson (S) 
Denice Brewer (M) 
Roland Gustbée (M) 
Simon  Borup Swalander (M) 
Pia Philipsson (M) 
Björn Svensson (M) 
Agneta  Nordlund G-son (M) 
Johnny Lindman (M) 
Ingrid Stålne (M) 
Martin Elovsson (M) 
Christina  Garpenstedt (SD) 
Martin Landelius (SD) 
Simon Johansson (SD) 
Peter Backlund (SD) 
Kristian Rappner (V) 
Kulla Persson Kraft (V) 
Håkan Frizén (V) 
Annika Nilsson (C) 
Claes Bromander (C) 
Malin Stadig Lundgren (KD) 
Ricardo Chavez  (KD) 
Michael Färdig (L) 
Rickard Karlsson (L) 
Magnus Folcker (MP) 
Cheryl Jones-Fur (MP) 
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Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 
13 december 2022 
 

1.  Justering av protokoll 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Ledamöternas och ersättarnas frågestund 

4.  Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Malin Lauber (S) 
och Tomas Thornell (S) 

5.  Motion om klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som norm - Cheryl 
Jones Fur (MP), Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel Jansson (MP) 

6.  Förändringar i den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 

7.  Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband med ny politisk 
organisation inför mandatperioden 2023-2026 

8.  Ramjusteringar i budget för Växjö kommun 2023 med anledning av förändringar 
i den politiska organisationen 

9.  Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda 

10.  Revidering av Regler för politiska sekreterare 

11.  Utbetalning av partistöd 2023 

12.  Driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB 2023 och 2024 

13.  Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö 
kommun) 

14.  Vård- och omsorgsavgifter 2023  
 

15.  Nämnden för arbete och välfärds beslut om att avgiftsbefria familjeorienterat 
boendestöd 

16.  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2022 
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17.  Ändrad renhållningstaxa 2023 på grund av kostnadsökningar 

18.  Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 2023 

19.  Inrättande av Växjö kommuns innovationspris 

20.  Extra ägartillskott till Huseby AB 

21.  Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning 

22.  Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter         
Backlund (SD) 

23.  Val av Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och  
verksamhet 2023-2026 
 

24.  Val av kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 2023 till och med 
2026 

25.  Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. för 
mandatperioden 2023-2026 

26.  Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026 

27.  Övriga valärenden från valberedningen  

28.  Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 2022-2026 samt politiska 
sekreterare 

29.  Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 

30.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

31.  Framställda interpellationer 

32.  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Christer 
Svensson (SD) om momsdetektiven Refero 
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§ 355 Dnr 2022-00281 
 

Motion om arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 

motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, ökat 
behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av 
resursfördelningen. 

 
2. Kommunfullmäktige noterar att omsorgsnämnden beslutat att 

använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1000 kr) 
till tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal för inköp av 
arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Medarbetarna kommer att 
förmånsbeskattas på denna förmån. 

 
Bakgrund 
Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som föreslår att vård- och omsorgspersonalens fria 
arbetskläder ska utökas till att omfatta även fria arbetsskor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 327/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, ökat 
behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av 
resursfördelningen. 

2. Kommunfullmäktige noterar att omsorgsnämnden beslutat att 
använda del av överskottet 2022 till att lämna ett bidrag (1000 kr) 
till tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal för inköp av 
arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. Medarbetarna kommer att 
förmånsbeskattas på denna förmån. 

 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-10-11. 
-Omsorgsnämndens yttrande § 57/2022. 
-Omsorgsnämndens ordförandes förslag till beslut daterad 2022-09-02. 
 
Yrkanden 
Julia Berg (S) med instämmande av Maria Garmer (V), Cheryl Jones Fur 
(MP) och Conny Lindahl (SD): Kommunfullmäktige besvarar motionen 
med att omsorgsnämnden beslutat att använda del av överskottet 2022 
till att lämna ett bidrag (1 000 kr) till tillsvidareanställd vård- och 
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omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. 
Vidare uppdras åt nämnder och bolag att analysera var behov av 
arbetskläder finns. 
 
Pernilla Tornéus (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Andreas Olsson (C) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på arbetsutskottets förslag 
Nej för att rösta på Julia Bergs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Julia Bergs yrkande med 8 röster mot 7 
röster för arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstningstabell 
Ledamöter       Tjänstgörande 

ersättare 
Ja Nej Avstår 

Malin Lauber, S   Nej  
Anton Olsson, M  Ja   
Pernilla Tornéus (M)  Ja   
Ulf Hedin, M  Ja   
Jon Malmqvist, KD  Ja   
Gunnar Nordmark, L  Ja   
Magnus P Wåhlin, MP Cheryl Jones Fur (MP)  Nej  
Julia Berg, S   Nej  
Martin Edberg, S   Nej  
Rose-Marie 
Holmqvist, S 

  Nej  

Tomas Thornell, S   Nej  
Maria Garmer, V   Nej  
Conny Lindahl, SD   Nej  
Anna Tenje (M) Sofia Stynsberg (M) Ja   
Andreas Olsson, C, 
ordförande 

 Ja   

Totalt  7 8  
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Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-41000 Fax  Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr ON 2022-00032 
2022-09-02 
  

 
Tove Montelin 
handläggare 

 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
  

Yttrande över motion om arbetsskor till personalen 

inom vård och omsorg - Tomas Thornell (S) och 

Malin Lauber (S)     
    
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens 
förslag med motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, 
ökat behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av 
resursfördelningen. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att använda del av överskottet 2022 till att 
lämna ett bidrag (1000 kr) till tillsvidareanställd vård och 
omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. 
Medarbetarna kommer att förmånsbeskattas på denna förmån.   
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna har genom Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att vård och 
omsorgspersonalens fria arbetskläder ska utökas till att omfatta även 
fria arbetsskor.   
 
Bedömning  
Att utöka vård – och omsorgspersonals fria arbetskläder till att omfatta 
även fria arbetsskor innebär följande för Växjö kommun:  
 

 En ökad kostnad 
 Revidering av nuvarande riktlinjer för fria arbetskläder och väga 

in vad som är att betrakta som en skattepliktig förmån 
 Möjliggöra förvaring efter beställning 
 Översyn av resursfördelningen 

 
Arbetsskor och skatteregler 
Om en arbetsgivare tillhandahåller fria arbetskläder till de anställda 
behöver arbetsgivaren inte alltid göra skatteavdrag eller betala 
arbetsgivaravgifter. För att arbetsgivaren ska kunna tillhandahålla 
arbetskläder utan att det uppkommer en skattepliktig förmån bedömer 
Skatteverket att arbetskläderna ska:  
 

 utgöra arbetskläder, d.v.s. de tillhandahålls för att användas i 
tjänsten 
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 vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda 

 vara anpassade för tjänsten, d.v.s. plaggen bör vara enhetliga för 
viss personal eller ha någon annan särskild egenskap 

 vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 
märkbart avviker från vanliga plagg. 

Samtliga ovanstående punkter bör vara uppfyllda. Kläderna ska inte vara 
lämpliga att bäras privat av den anställda. Att exempelvis förse 
arbetskläder med en logotyp och upprätta ett avtal med de anställda att 
kläderna inte får användas privat räcker inte. 1  

Kostnadsberäkning skattefria arbetsskor  
I Växjö kommun finns ca 2100 anställda inom vård- och 
omsorgsverksamheten. Med en uppskattad personalomsättning på 10% 
skulle detta innebära 2300 anställda.  
 
En uppskattad kostnadsberäkning utifrån att Växjö kommun skulle 
tillhandahålla fria arbetsskor till arbetstagare inom vård- och 
omsorgsverksamheten utifrån (antal anställda) x (pris på arbetsskor) ca 
2,3–3,4 miljoner kronor. Detta förutsatt att arbetsskorna kan köpas in 
för mellan 1000–1500 kr exkl. moms per par och att kommunen 
uppfyller Skatteverkets villkor för skattefrihet.  
 
Resursfördelning 
Den budget som tilldelas verksamheten ska räcka till att ombesörja 
arbetskläder till vård- och omsorgspersonalen. Om arbetskläder skulle 
utökas med fria arbetsskor innebär detta att resursfördelningen skulle 
behövas ses över vilket också påverkar fördelningen till privata aktörer.  
 
Övriga överväganden och konsekvenser 
Om kommunen ska utöka fria arbetskläder till att omfatta även fria 
arbetsskor kommer det behöva fastställas vilken standard arbetsskorna 
behöver hålla för att vara obligatoriska att använda i arbetet. Sannolikt 
kommer alternativa modeller behöva tillhandahållas för att motsvara 
olika individers passform samt utöver detta, både vinter- och 
sommarskor för medarbetare i bland annat hemvården. Detta innebär 
en dubbel uppsättning och därmed också en tillkommande kostnad 
utöver ovanstående 2,3–3,4 miljoner kronor.  
 
 
Bidrag till arbetsskor vid engångssatsning 
Omsorgsförvaltningen bedömer att om arbetsgivare ger de anställda 
ekonomisk ersättning för deras egna inköp av arbetskläder räknas detta 

                                                      
1 Kläder | Rättslig vägledning | Skatteverket 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324001.html
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som en förmån och då betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter på 
beloppet. Dessutom förmånsbeskattas den anställda. 2   
 

Kostnadsberäkning för bidrag till arbetsskor  

Nedan följer en uppskattad kostnadsberäkning utifrån att Växjö kommun 
skulle tillhandahålla ekonomisk ersättning för medarbetarnas arbetsskor:  
 
Kostnad för arbetsgivaren:  
Om arbetstagarna ska erhålla ett skobidrag på 1000 kr per person 
innebär det att kostnaden för arbetsgivaren blir  

 Skobidrag per medarbetare             1000 kr  
 PO-pålägg med 39.25 %                  392,5 kr  
 Total kostnad                                   1392,5 kr 

 
Kostnad för medarbetaren: 

 Medarbetaren betalar skatt på värdet 1000 kr          347 kr  
 Av 1000 kr erhåller medarbetaren efter skatt           653 kr  

 
Detta innebär att arbetsgivaren betalar kostnaden för bidraget samt PO-
tillägg och medarbetarna får betala skatt på förmånen.  
 
Växjö kommun har inom vård- och omsorgsverksamheten ca 2300 
anställda. Detta skulle innebära en kostnad på 
(Skobidrag 1000 kr + PO-tillägg 392,5 kr) x 2300 = 3,2 mkr  
 
Konsekvensanalys 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Ulf Hedin     
ordförande 

 
 

 
                                                      
2 Arbetskläder | Skatteverket 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Minst kostnaden för inköp (svårt 

att räkna in övriga omkostnader?) 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Nej 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Omsorgsnämnden 

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/arbetsklader.4.3016b5d91791bf546791ac2.html
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§ 57 Dnr 2022-00032 
 

Yttrande över motion om arbetsskor till personalen 
inom vård och omsorg - Tomas Thornell (S) och 
Malin Lauber (S) 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionens förslag med motiveringen att det bedöms medföra 
ökad administration, ökat behov av förvaring, en ökad kostnad 
samt översyn av resursfördelningen. 

 
2. Omsorgsnämnden beslutar att använda del av överskottet 2022 

till att lämna ett bidrag (1000 kr) till tillsvidareanställd vård och 
omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 
2022. Medarbetarna kommer att förmånsbeskattas på denna 
förmån.   

 
Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet till 
förmån för Julia Bergs (S) yrkande. 
 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia 
Bergs (S) yrkande. 
 
Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia 
Bergs (S) yrkande. 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna har genom Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S) 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att vård och 
omsorgspersonalens fria arbetskläder ska utökas till att omfatta även 
fria arbetsskor.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 37/2022 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
följande:  
 

1. Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens förslag med 
motiveringen att det bedöms medföra ökad administration, ökat 
behov av förvaring, en ökad kostnad samt översyn av 
resursfördelningen. 
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2. Omsorgsnämnden beslutar att använda del av överskottet 2022 
till att lämna ett bidrag (1000 kr) till tillsvidareanställd vård och 
omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 
2022. Medarbetarna kommer att förmånsbeskattas på denna 
förmån.    

 
Yrkanden 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD) samt Lars  
Rejdnell (L): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Anders Westin (S) 
samt Pernilla Wikelund (SD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag i följande del: 
 
Omsorgsnämnden beslutar att använda del av överskottet 2022 till att 
lämna ett bidrag (1000 kr) till tillsvidareanställd vård och 
omsorgspersonal för inköp av arbetsskor vid ett tillfälle under 2022. 
Medarbetarna kommer att förmånsbeskattas på denna förmån.   
 
I den del som avser yttrande till fullmäktige över motionens förslag 
ändras arbetsutskottets förslag till följande: 
 
Omsorgsnämnden konstaterar att det inte finns några hinder att införa 
arbetsskor i nämndens verksamhet. Kostanden beräknas till 2 till 6 
miljoner kronor beroende av modell och antal.  Vidare konstaterar 
nämnden att det finns flera fördelar med förslaget ur 
arbetsmiljösynpunkt.  
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 
Ledamöter 
 

Ersättare som 
tjänstgör 

Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA   
Julia Berg (S)   NEJ  
Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M)  JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S)   NEJ  
Anders Westin (S)   NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD)   NEJ  
Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
 



2022-05-17 
 

    
  

 

Motion till Växjö kommunfullmäktige 

Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg  

Personalen inom vård och omsorg förtjänar verkligen såväl beröm som applåder. Det förtjänar de 

alltid, inte enbart efter pandemi, men de förtjänar framförallt bättre förutsättningar att utföra sitt 

viktiga arbete. Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen, med vissa undantag, att arbetsgivaren 

ska stå för arbetskläder till alla inom vård och omsorg. Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är 

viktigt men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor. Att arbeta inom omsorgen är många gånger 

ett fysiskt tungt arbete som sliter på kroppen. Bra skor bidrar till att minska förslitnings- och 

belastningsskador. Det råder brist på undersköterskor och vi behöver vara rädda om de vi har genom 

att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete.  

Nationellt har fackförbundet Kommunal har drivit frågan om rätten till fria arbetsskor i över tio år. 

 

Med anledning av ovan föreslår Socialdemokraterna i Växjö kommunfullmäktige besluta  

att vård och omsorgspersonalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor. 

 

Tomas Thornell (S)  

Malin Lauber (S) 
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§ 356 Dnr 2022-00312 
 

Motion om klimatsmart och hälsofrämjande 
vegetarisk mat som norm - Cheryl Jones Fur (MP), 
Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel Jansson (MP) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen med hänvisning till 
kommunens mat- och måltidsplan som är vägledande för beställning av 
fika och mat. 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att vi behöver äta annorlunda för 
att nå klimatmålen och att den mest klimatsmarta maten innehåller 
färre animalieprodukter. Vidare anförs att en mer klimatsmart mat även 
är bättre för hälsan och att det finns starka samband mellan 
köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Motionärerna skriver vidare att när Växjö kommun anordnar 
utbildningar eller middagar bör de som inte vill ha vegetarisk kost få 
lämna önskemål om annan kost. 
 
Beslutsunderlag 
Organisations- och personalutskottet har i § 53/2022 föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar om att avslå motionen med hänvisning till 
kommunens mat- och måltidsplan som är vägledande för beställning av 
fika och mat. 
 
I ordförandes förslag till beslut den 17 oktober 2022 framgår att i 
kommunens mat- och måltidsplan står att planen även är vägledande för 
måltider i samband med extern och intern representation. Under 
utvecklingsområdet Hållbar mat i mat- och måltidsplanen står bland 
annat: "Matvanor och matkonsumtion har en stor betydelse i arbetet för 
en mer hållbar utveckling. Utifrån rådighet kan vi se till att vårt arbete 
på mat- och måltidsområdet har låg påverkan på miljö och klimat." Som 
ett insatsområde pekas särskilt på att "välja bra miljö- och 
klimatalternativ vid representation". 
 
-Kommunchefens skrivelse den 19 september 2022 
-Mat- och måltidsplan, KS 2018–00319 
 
Yrkanden 
Cheryl Jones Fur (MP) med instämmande av Maria Garmer (V): 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Anderas Olsson (C) med instämmande av Conny Lindahl (SD) och Ulf 
Hedin (M): Bifall till organisations- och personalutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Andreas Olsson (C) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt organisations- och 
personalutskottets förslag. 
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 Ärende 
Dnr KS 2022-00312 
2022-09-19 
  

 
Patric Svensson 
Verksamhetscontroller 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Motion om klimatsmart och hälsofrämjande 

vegetarisk mat som norm     
 
Förslag till beslut 
Förslag till beslut lämnas inte 

 
Bakgrund 
Miljöpartiet har i en motion föreslagit ”att kommunens politiska 
organisation föregår med gott exempel och helt ställer om till vegetarisk 
norm vid beställning av fika och mat i samband med sammanträden eller 
konferenser.” 
 
Motionärerna skriver att vi behöver äta annorlunda för att nå 
klimatmålen och att den mest klimatsmarta maten innehåller färre 
animalieprodukter. Vidare anförs att en mer klimatsmart mat även är 
bättre för hälsan och att det finns starka samband mellan 
köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Motionärerna skriver vidare att när Växjö kommun anordnar 
utbildningar eller middagar bör de som inte vill ha vegetarisk kost få 
lämna önskemål om annan kost. 
 
Bedömning 
I kommunens mat- och måltidsplan står att planen även är vägledande 
för måltider i samband med extern och intern representation. 
 
Under utvecklingsområdet Hållbar mat i mat- och måltidsplanen står 
bland annat: ”Matvanor och matkonsumtion har en stor betydelse i 
arbetet för en mer hållbar utveckling. Utifrån rådighet kan vi se till att 
vårt arbete på mat- och måltidsområdet har låg påverkan på miljö och 
klimat.” Som ett insatsområde pekas särskilt på att ”välja bra miljö- och 
klimatalternativ vid representation”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Mat- och måltidsplan, Dnr 2018–00319 
 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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För kännedom 
Nämnder och styrelser 
 
 
 

Monica Skagne     
Kommunchef 

Anneli Ekstedt 
Verksamhetschef 

 



Klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som norm  

Animalieproduktionen står idag för nästan 15 procent av de globala växthusgasutsläppen, 
vilket är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Vad vi lägger på våra tallrikar har alltså 
sammantaget större klimatpåverkan än allt bilåkande, flygande och annat resande 
tillsammans. Trots det har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 
valt att använda 7 miljoner kronor av kommunens budget för att öka mängden kött i de 
måltider som Växjös måltidsorganisationen producerar. 

Miljöpartiet anser att vi behöver börja äta annorlunda för att nå klimatmålen. 
Den mest klimatsmarta maten innehåller färre animalieprodukter och detta innebär att vi 
behöver äta mindre kött, inte mer.  

En mer klimatsmart mat är även bättre för hälsan. Äldre personer växte upp med 
en kost som innehöll betydligt mindre kött än vad den gör idag. Sedan 90-talets 
början så har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 50%. Starka samband 
mellan köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar är vetenskapligt belagda. 
Livsmedelsverket konstaterar att det ur hälsosynpunkt är bra att dra ned på kött- 
och charkprodukter. 

Växjö kommuns politiker och förtroendevalda bör föregå som gott exempel rörande 
klimatsmart och hälsosam mat. När Växjö kommun anordnar utbildningar eller middagar 
med fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnder i dag så är det de som vill ha mer hälsosam 
och klimatsmart mat som måste anmäla detta. Det borde vara tvärtom – att de som inte vill 
ha vegetariskt får lämna önskemål om specialkost. Vi behöver förändra normen för vilken 
kost som serveras för skattemedel. Normen ska vara klimatsmart och hälsofrämjande mat. 
Det som är bra för kroppen är också bra för klimatet. 

 

Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp yrkar 
 

- att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och 
helt ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i 
samband med sammanträden eller konferenser. 

 

Cheryl Jones Fur (MP) 

Magnus P Wåhlin (MP) 

Gunnel Jansson (MP) 
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§ 392 Dnr 2022-00563 
 

Förändringar i den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för 

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt servicenämnden. 
 

2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 
januari 2023. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige 

antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens 
och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska 
tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden. 
 

4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som 
tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
 

5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för 
arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och 
välfärds förslag i § 171/2022. 
 

6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Reservation 
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet. 
 
Bakgrund 
Ett förslag på ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
har tagits fram av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. Med 
anledning av detta har förslag på nya reglementen arbetats fram. 
 
Förslagen till nya reglementen har beretts med representanter för den 
nya majoriteten. 
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Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 föreslagit en förändring 
av nämndens reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 374/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt servicenämnden. 

2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 
januari 2023. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige 
antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens 
och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska 
tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden.  

4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som 
tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för 
arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och 
välfärds förslag i § 171/2022. 

6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 Förslag till reglemente för servicenämnden 
 Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 Förslag till reglemente för Miljö- och byggnämnden 
 Beslut från nämnden för arbete och välfärd om överförande av 

ansvar för alkoholtillsyn till annan nämnd 
 
Yrkanden 
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen avslår förslaget till förmån för 
bifogat ändringsyrkade daterat 2022-11-29 
 
Martin Edberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsordning 
Ordförande Pernilla Tornéus (M) ställer yrkandena mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (5) 
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 Ärende 
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2022-11-14 
  

 
Martin Fransson 
enhetschef 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

Förändringar i den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2023-2026  

   

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för 

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och 
byggnämnden samt servicenämnden. 

2. Beslutet innebär att tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör som nämnder den 1 
januari 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att de av kommunfullmäktige 
antagna taxorna inom tekniska nämndens, byggnadsnämndens 
och miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden ska 
tillämpas av samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden inom deras respektive ansvarsområden.  

4. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden träder in som part i de avtal som 
tecknats av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

5. Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av nämnden för 
arbete och välfärds reglemente enligt nämnden för arbete och 
välfärds förslag i § 171/2022. 

6. Reglementena gäller från och med den 1 januari 2023 

  

Bakgrund 
Ett förslag på ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
har tagits fram av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. Med 
anledning av detta har förslag på nya reglementen arbetats fram. 
 
Förslagen till nya reglementen har beretts med representanter för den 
nya majoriteten. 
 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 föreslagit en förändring 
av nämndens reglemente. 
 
Bedömning  
Nedan redogörs för de nya reglementena och de förändringar som har 
genomförts. 
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Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslaget till reglemente.  

Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden består av delar från 
reglementena för miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 

I förslaget till nytt reglemente har delar som inte rör ansvarsfördelning 
tagits bort. De olika uppdragsområdena presenteras mer sammanhållet 
och ger en tydligare överblick på helheten. 

Nedan beskrivs kortfattat de delar som flyttats från de andra 
reglementena till samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

• Punkten 5.3 om åtgärdsprogram och åtgärdsplaner har förts över 
från  miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente 

• Punkten 4.1 f) om naturvårdsfrågor samt 4.1 g) om ansvaret för 
kommunens uppgifter enligt 7 kap Miljöbalken om bland annat 
naturreservat har förts över från kommunstyrelsens reglemente.  

• Slutligen har ansvaret för följande punkter överförts från 
kommunstyrelsen  

4.3 b) om genomförande av exploateringar  

4.3 c) administration av exploateringsbudgeten 

4.3 d) principer och genomförande av markanvisning 

4.3 e) planprogram 

4.3 f) utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet 
som tillhör kommunen och inte förvaltas av annan nämnd.          
4.3 i) förvaltning av kommunens markreserv och skogar  

 De uppgifter som kan hänvisas till planväsendet samt punkt 4.5 a 
och b och punkt 5.4 har förts över från byggnadsnämndens 
reglemente. 

 De delar som rör gator, vägar, torg, parker och andra allmänna 
platser, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar, 
parkeringsplatser, renhållningsområdet, VA, skötsel av 
kommunens skogar och sjöreglering har överförts från tekniska 
nämndens reglemente med undantag för parkeringstillstånd som 
föreslås hanteras av "miljö- och byggnämnden". Att avge 
kommunens yttrande enligt punkt 4.5 c har också lagts över från 
tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

I samband med arbetet att fram nya reglementen identifierades 
ansvarsområden som inte funnits med i de tidigare reglementena. 
Punkterna 5.1 om bullerreducerande åtgärder och 5.2 om 
huvudmannaskap för förorenade områden är därför nytillkomna. 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00563 
2022-11-14 

  
 

 3 (5) 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorgan föreslås bli 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Reglementet för miljö- och byggnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslaget till reglemente.  
 
Reglementet för miljö- och byggnämnden består av delar från 
reglementena för miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 
tekniska nämnden samt nämnden för arbete och välfärd. 
 
I förslaget till nytt reglemente har delar som inte rör ansvarsfördelning 
tagits bort. De olika uppdragsområdena presenteras mer sammanhållet 
och ger en tydligare överblick på helheten. 
 
Nedan beskrivs kortfattat de delar som flyttats från de andra 
reglementena till samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

 Prövningar av parkeringstillstånd enligt lagen om nämnder för 
vissa trafikfrågor har överförts från tekniska nämnden 

 Fullgörande av kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt 
att lämna kommunens yttrande till tillståndsmyndigheten enligt 
lag om visst automatspel har överförts från nämnden för arbete 
och välfärd 

 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade också att överlämna  
rätt att justera avgiften för nämndens uppgifter enligt alkohollag 
enligt förändringarna i konsumentprisindex. Denna del kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen hantera i kommande revidering 
av taxedokument. 
 

 Samtliga relevanta delar av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
reglemente har överförts till miljö- och byggnämndens 
reglemente med undantag för punkten om att utarbeta de förslag 
till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med 
anledning av miljökvalitetsnormer som läggs över till 
samhällsbyggnadsnämnden 

 De uppgifter som kan hänvisas till byggväsendet och Kommunala 
lantmäterimyndigheten har lagts över från byggnadsnämndens 
reglemente. De delar inom detta område som inte läggs i "Miljö- 
och byggnämnden" hanteras i Samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente. 

 Miljö- och byggnämndens förvaltningsorgan är 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunala 
lantmäterimyndigheten. Sistnämnda i frågor som rör 
lantmäterimyndighetens ansvarsområde enligt lagen om 
kommunal lantmäterimyndighet. 
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Servicenämndens reglemente 
Servicenämnden kommer ha 11 ledamöter och 11 ersättare och ett 
arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. Ansvarsområdena för 
nämnden är flyttade från kommunstyrelsens reglemente. 
 
Nämnden kommer bland annat ansvara för: 

 den kommungemensamma måltidsorganisationen,  
 drift, support, förvaltning och utveckling av IT-tjänster samt 

stöd i arbetet med digitalisering för kommunkoncernen samt i 
samverkan med andra kommuner. 

 strategisk lokalplanering  
 
Förvaltningsorgan för servicenämnden blir 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunstyrelsens reglemente revideras utifrån de förändringar som 
beskrivs ovan under samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. 
 
I övrigt föreslås ett nytt utskott under kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens innovations- och näringslivsutskott. Ett antal mindre 
justeringar föreslås samtidigt gällande t.ex. miljöprogrammet som 
upphörde att gälla 2020 och arbetet med hållbarhetsprogrammet. 
 
Samtliga förändringar framgår i förslaget till reglemente för 
kommunstyrelsen. Tillägg är skrivna i kursiv stil och de delar som tas 
bort är överstrukna. 
 
Nämnden för arbete och välfärds reglemente 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens uppgifter 
enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete och välfärd till 
miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som kommunfullmäktige 
beslutar 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden eller 
annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att justera avgiften 
för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt förändringarna i 
konsumentprisindex. 

3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023 
 
De föreslagna förändringarna finns inlagda i miljö- och byggnämndens 
reglemente. När det gäller rätten att justera avgiften för nämndens 
uppgifter enligt alkohollag enligt förändringarna i konsumentprisindex 
så kommer samhällsbyggnadsförvaltningen hantera detta i kommande 
taxedokument. 
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Konsekvensanalys 
Kommunledningsförvaltningen har inte genomfört en konsekvensanalys 
av förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 Förslag till reglemente för servicenämnden 
 Förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 Förslag till reglemente för Miljö- och byggnämnden 
 Beslut från nämnden för arbete och välfärd om överförande av 

ansvar för alkoholtillsyn till annan nämnd 
 

Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen  
Författningssamlingen 

 
 

Monica Skagne     
kommunchef 

Carina Elmefall 
kanslichef 

 



 

Reglemente för miljö- och byggnämnden 

1. Sammansättning  

Miljö- och byggnämnden har elva ledamöter och elva ersättare.  

2. Utskott  

Inom miljö- och byggnämnden ska det finnas ett arbetsutskott.  

Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i de ärenden som ska 

handläggas av nämnden. 

3. Arbetsformer  

För miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott gäller reglementet "Arbetsformer 

för styrelser och nämnder i Växjö kommun". 

4. Ansvarsområde  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och 

byggnadsväsendet, med undantag för de uppgifter som gäller förhandsbesked, 

detaljplaner och den översiktliga planeringen, i enlighet med plan- och bygglagen och 

tillhörande lagstiftning som prövnings- och tillsynsmyndighet. Nämnden ansvarar också 

för de uppgifter i övrigt som enligt lag och annan författning som ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. 

Miljö- och byggnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet i enlighet med miljöbalken med tillhörande lagstiftning som 

prövnings- och tillsynsmyndighet, inklusive tillsyn enligt 7 kap. och 

strandskyddsdispenser, med undantag för det som enligt kommunfullmäktiges beslut 

ska fullgöras av annan nämnd. 

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt nedanstående lagstiftningar som 

prövnings- och tillsynsmyndighet: 



 

a) Livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 

b) Lag om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 

c) Alkohollagen 

d) Lag om tobak och liknande produkter 

e) Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

f) Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

g) Strålskyddslagen 

h) Lag om sprängämnesprekursorer 

i) Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

 

Nämnden ansvarar för godkännande och entledigande av funktionskontroller enligt 

lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm 

Nämnden lämnar tillstånd och utför tillsyn som avser skyltning enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Nämnden ansvarar för prövningar av parkeringstillstånd enligt lagen om nämnder för 

vissa trafikfrågor. 

Nämnden ansvarar för kommunens yttrande till tillståndsmyndigheten enligt lag om 

anordnande av visst automatspel. 

Nämnden ansvarar för att i förekommande fall ansöka om särskild förvaltning enligt 

bostadsförvaltningslagen. 

5. Lantmäterimyndigheten 

Växjö kommun har en kommunal lantmäterimyndighet som organisatoriskt tillhör miljö- 

och byggnämnden. Lantmäterimyndighetens ansvar och arbetsuppgifter framgår av 

lagen om kommunal lantmäterimyndighet. 

6. Förvaltningsorgan  

Miljö- och byggnämndens förvaltningsorgan är samhällsbyggnadsförvaltningen och 

kommunala lantmäterimyndigheten. Sistnämnda i frågor som rör 



 

lantmäterimyndighetens ansvarsområde enligt lagen om kommunal 

lantmäterimyndighet. 

 



 

Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

1. Sammansättning  

1.1 Samhällsbyggnadsnämnden består av femton ledamöter och femton ersättare.  

2. Utskott  

2.1 Inom samhällsbyggnadsnämnden ska det finnas ett arbetsutskott.  

2.2 Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  

2.3 Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i de ärenden som ska 

handläggas av nämnden. 

3. Arbetsformer  

3.1 För samhällsbyggnadsnämnden och dess utskott gäller reglementet ”Arbetsformer för 

styrelser och nämnder i Växjö kommun”. 

4. Ansvarsområde  

4.1 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter:  

a) inom planväsendet i enlighet med plan- och bygglagen och tillhörande 

lagstiftning med undantag för det som enligt kommunfullmäktige ska fullgöras av 

annan nämnd. 

b) inom förvaltning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker och 

andra allmänna platser, trafikreglerings- och gatubelysningsanläggningar, 

parkeringsplatser.  

c) inom exploaterings- och markfrågor 

d) inom renhållningsområdet med undantag för det som enligt kommunfullmäktige 

ska fullgöras av Södra Smålands avfall & miljö. 

e) inom VA- området i enlighet med VA-lagstiftningen.  



 

f) inom det strategiska utvecklingsarbetet gällande naturvårdsfrågor. 

g) enligt 7 kap. miljöbalken med undantag för det som enligt kommunfullmäktige ska 

fullgöras av annan nämnd.  

h) inom sjöreglering 

4.2 Samhällsbyggnadsnämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan och 

områdesbestämmelse med följande undantag:  

a) om de är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt  

b) om de strider mot fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande 

översiktliga beslutsunderlag  

c) om de medför ekonomiska åtaganden för kommunen, vilka inte beslutats i annat 

sammanhang  

d) om kommunstyrelsen har invändningar mot detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna och invändningarna inte beaktats  

e) om motsatta uppfattningar råder mellan staten och kommunen  

f) om länsstyrelsen framfört sådana invändningar att beslut om prövning enligt 12 

kap 1 § PBL kan befaras.  

4.2.1 Samhällsbyggnadsnämnden får förlänga eller förnya genomförandetiden för 

detaljplan.  

4.2.2 Samhällsbyggnadsnämnden får teckna avtal om arbets- och kostnadsfördelning vid 

upprättande eller ändring av detaljplan och områdesbestämmelser med enskild 

exploatör då åtgärden är av enskilt intresse enligt principer antagna av 

kommunfullmäktige. 

4.3 I ärenden som rör exploatering och markfrågor ansvarar nämnden för: 

a) exploateringsavtal 

b) genomförandet av kommunens exploateringar 

c) administration av exploateringsbudgeten 

d) principer och genomförande av markanvisning 

e) planprogram 



 

f) utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör 

kommunen och inte förvaltas av annan nämnd. 

g) avtal om nyttjande av allmän platsmark 

h) kvalitetsprogram 

i) förvaltning av kommunens markreserv och skogar 

4.4 I ärenden som rör gator, vägar, trafik, torg, parker och allmänna platser ansvarar 

nämnden för 

a) tillse att en effektiv samordning av kommunens arbeten sker  

b) undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning, som kan ha ålagts 

fastighetsinnehavare.  

c) gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas 

fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

d) att bevaka kommunens rätt i vägföreningar och vägsamfälligheter om kommunen 

inte beslutat annorlunda  

e) att följa trafikförhållandena inom kommunen och verka för en god trafikmiljö och 

en förbättrad trafiksäkerhet  

f) kommunens uppgifter som väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971:948)  

g) att enligt föreskrivna villkor besluta om bidrag till enskilda vägar och enskilda 

belysningsanläggningar 

h) trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor med undantag 

för parkeringstillstånd. 

i) kommunens uppgifter enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (1987:24)  

j) kommunens befogenheter enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa 

fall. 

k) ärenden om gatukostnader enligt plan- och bygglagen 

l) övriga trafikfrågor samt översiktlig trafikplanering, med undantag för det som 

enligt kommunfullmäktige ska fullgöras av annan nämnd  

 



 

4.5 Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt nedanstående lagstiftningar 

a) belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister  
10-11 §§.  

b) påkalla samt företräda kommunen vid förrättningar enligt 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. 

c) avge kommunens yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap. 2 § ordningslagen  

4.6 Nämnden ska tillvarata kommunens intressen vid föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden om vattenvård och dylikt i de föreningar och förbund som 

kommunen har intresse i. 

5. Delegation av särskilda uppgifter från kommunfullmäktige  

5.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om att lämna bidrag för bullerreducerande 

åtgärder. 

5.2 Samhällsbyggnadsnämnden tar på sig huvudmannaskapet vid ärenden gällande 

förorenade områden där statligt stöd utgår och kommunal huvudman måste finnas. 

5.3 Samhällsbyggnadsnämnden utarbetar de förslag till åtgärdsprogram och 

åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts 

kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer  

5.4 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn enligt 

förordningen om fastighetsregister samt namnsättning av gator, vägar, torg, parker mm.   

6. Förvaltningsorgan  

6.1 Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorgan är samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Reglemente för kommunstyrelsen  

1. Sammansättning 
1.1 Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. 
 
2. Utskott 
2.1 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett   
organisations- och personalutskott, samt ett hållbarhetsutskott samt 
ett näringslivs- och innovationsutskott.  
 
2.2. Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare 
 
2.3 Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag till beslut i 
ärenden som ska handläggas av kommunstyrelsen, förutom sådana 
ärenden som bereds av organisations- och personalutskottet, eller 
hållbarhetsutskottet eller näringslivs- och innovationsutskottet. 
 
2.4. Organisations- och personalutskottet består av fem ledamöter 
och fem ersättare 
 
2.5 Organisations- och personalutskottet är kommunstyrelsens 
beredande organ för organisationsfrågor, löne- och pensionsfrågor 
samt kommungemensam upphandling och konkurrensfrågor 
 
2.6 Organisations- och personalutskottet ska 
 
a) verka för utveckling av kommunens personal- och lönepolitik och 
lägga fram förslag till beslut i sådana ärenden 
 
b) träffa överenskommelse om lönesättning och anställningsvillkor 
för enskilda befattningshavare, då ingen annan utsetts av 
kommunstyrelsen 
 
c) bereda och ta initiativ i frågor som rör konkurrensutsättning av 
kommunal verksamhet, samt kommungemensam upphandling 
 
d) slutligen avgöra konkurrensutsättning som berör flera nämnder 
 
2.7 Hållbarhetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare 
 
2.8 Hållbarhetsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för 
strategiska hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och 
följa upp kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030. 
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2.9 Hållbarhetsutskottet ansvarar för att ta erforderliga initiativ internt 
och externt inom hållbarhetsområdet, genom exempelvis dialogmöten 
och ansvar för samverkansråden för  med 
funktionsnedsättningsrörelsen. 
 
2.10 Näringslivs- och innovationsutskottet består av fem ledamöter och 
fem ersättare 
 
2.11 Näringslivs- och innovationsutskottet är kommunstyrelsens 
beredande organ för näringslivs- och innovationsfrågor. 
 
3. Arbetsformer 
 
3.1 För kommunstyrelsen och dess utskott gäller reglementet   
    Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun 
 
 
4. Ansvarsområde 
 
Ledningsfunktion 
4.1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning  
 
4.2 De kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt 
utövar bestämmande inflytande utgör den kommunala koncernen. 
Kommunen och den kommunala koncernen ska i kommunstyrelsens 
lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet 
 
4.3 Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter  
 
4.4 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och 
samordna bland annat 
 
a) utvecklingen av den kommunala demokratin genom exempelvis 
medborgarinflytande och medborgardialog 
 
b) personal- och lönepolitiken samt företagshälsovården 
 
c) det strategiska utvecklingsarbetet, särskilt den översiktliga fysiska    
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planeringen och de övergripande infrastruktursfrågorna. och 
naturvårdsfrågorna samt arbetet för en långsiktigt hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig utveckling 
 
d) mark- och bostadspolitiken inklusive upprätthållande av en 
tillfredställande mark- och planberedskap samt främjande av hållbar 
bostadsförsörjning och samhällsbyggande  
 
e) informationsverksamheten  
 
f) utvecklingen av informationssystem samt tillämpningen av 
informationsteknologi  
 
g) arbetet med att förenkla och effektivisera regler, rutiner och 
administration i kommunens verksamheter 
 
h) arbetet med kommungemensam upphandling, 
konkurrensutsättning och alternativa driftformer 
 
i) utvecklingen av brukarinflytande  
 
j) landsbygdsutvecklingen och turistfrågorna 
 
k) kommunens engagemang i internationella frågor och 
vänortssamarbetets omfattning 
 
l) övergripande mångfaldsfrågor 
 
 
Styrfunktionen 
4.5 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 
 
a) leda och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen 
  
b) se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder 
och företag i den kommunala koncernen om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 
 
c) ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, 
presidierna i bolagsstyrelserna, förvaltningscheferna och 
bolagsdirektörerna 
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d) utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag 
som kommunen helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger eller på 
annat sätt har intresse i 
 
e) vid bolags- eller föreningsstämmor eller vid andra motsvarande 
sammanträden i företag som avses i 4.5 (d) tillvarata kommunens 
intressen inklusive rätten att utfärda bindande ägardirektiv 
 
f) hålla fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som avses 
i 4.5 (d) 
 
g) i den mån kommunens inflytande möjliggör det samordna 
verksamheten i företag där kommunen är delägare men inte utövar 
bestämmande inflytande med den kommunala koncernens 
verksamheter 
 
 
4.6 Kommunfullmäktige är oberoende av vad som sägs i 4.5 (d) om 
kommunstyrelsens ägar- och huvudmannafunktion förbehållet 
ärenden avseende 
 

1. 3 kap. 16 -18 §§ kommunallagen 
2. mål och riktlinjer för verksamheten i företagen 
3. kapitaltillskott 
4. grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, 

lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare 
5. ansvarsfrihet om revisorerna ej tillstyrkt sådan 
6. förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat 

företagsengagemang om fullmäktige inte har beslutat annat 
7. frivillig likvidation av företag 
8. fusion av företag 
9. försäljning av företag eller del av företag, dock att 

aktieöverlåtelseavtal vid så kallad paketering av fastigheter skall 
prövas av Växjö Kommunföretag AB. 

10. start av ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan. 
  
 
5. Kommunstyrelsens övriga verksamhet  
 
Ekonomisk förvaltning 
 
5.1 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning 
därvid följa de föreskrifter som fullmäktige meddelar.  
 



 Styrande dokument  
 Senast ändrad 2021-12-14  

5 
 

5.2 Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster kommer 
in och att betalningar görs i tid samt vidtagande av de åtgärder som 
behövs för att driva in förfallna fordringar. 
 
5.3 Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk 
förvaltning. I denna uppgift ingår att 
 
a) underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den   
      mån uppgiften inte ankommer på någon annan nämnd 
 
b) ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett 
 
c) ha hand om kommunstyrelsens stiftelseförvaltning samt placering 
och administration av medel i stiftelser som förvaltas av annan 
nämnd.  
 
Personalpolitik    
 
5.4 Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och bland 
annat 
 
a) med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
arbetstagare 
 
b) förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden  
 
c) besluta om stridsåtgärd 
 
d) avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser som gäller förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 
 
e) lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47) 
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Övrig förvaltning  
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
5.5. Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) 
om arbetslöshetsnämnd och svarar för kommunens uppgifter enligt 
säkerhetsskyddslagen (1996:627).  
 
5.6 Kommunstyrelsen beslutar om  
 
a) att förklara ett mark- eller vattenområde som natur- eller 
kulturreservat enligt 7 kap 4 och 9 §§ miljöbalken (1998:808) 
 
b) att förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne enligt 7 

kap. 10 § miljöbalken 
 
c) att helt eller delvis upphäva beslut om natur- eller kulturreservat 
eller naturminne enligt 7 kap 7, 9 och 10 §§ miljöbalken 
 
d) att meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt och fiske 
eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom 
område där det behövs särskilt skydd för djur eller växtart enligt 7 
kap 12 § miljöbalken 
 
5.7 Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
 
Övrig verksamhet 
 
5.8 Kommunstyrelsen har hand om  
 
a) kommunens markreserv inklusive kommunens skogar 
 
b) genomförandet av kommunens exploateringar 
 
c) administrationen av exploateringsbudgeten 
 
d) näringslivs- och sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att främja 
nyföretagande och utveckling av näringslivet i kommunen 
 
e) landsbygdsfrågor, frågor som rör besöksnäring och 
turismverksamhet 
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f) kommunens centrala informationsverksamhet och 
marknadsföringen av kommunen inklusive kommunens varumärke 
 
g) kommunens miljöprogram samt uppföljning av detsamma 
 
h) samordningen av övergripande ungdomsfrågor och  
     ungdomsverksamhet 
 
i) övergripande folkhälsofrågor 
 
j) färdtjänst, riksfärdtjänst och länstrafikfrågor  
 
k) kommungemensam upphandling 
 
l) kommunens statistik 
 
m) frågor som gäller tillstånd att använda kommunens vapen 
 
n) de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte 
uppdragits åt annan nämnd 
 
o) den kommungemensamma måltidsorganisationen 
 
p) kommunens energirådgivning 
 
 
6. Delegation av särskilda uppgifter från kommunfullmäktige 
 
6.1 Kommunstyrelsen ska besluta om styrelsens 
förvaltningsorganisation 
 
6.2 Kommunstyrelsen ska besluta om exploateringsbudgeten, 
principer för markanvisning, planprogram, kvalitets- och 
bostadsförsörjningsprogram, samt övrig bostadsplanering  
 
6.3 Kommunstyrelsen ska besluta om exploateringsavtal 
 
6.4 Kommunstyrelsen ska besluta om utarrendering, uthyrning eller 
annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och inte 
förvaltas av annan nämnd 
 
6.5 Kommunstyrelsen ska besluta om  
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a) försäljning av kvartersmark för bostadsändamål i orter utanför 
Växjö stad till av kommunfullmäktige fastställt riktpris, samt fastställa 
särskilt pris för sådan mark där det är motiverat med hänsyn till läge, 
grundförhållanden, arkeologi eller byggprojektets speciella 
förutsättningar 
 
b) att områdesvis fastställa pris för kvartersmark för bostadsändamål 
i Växjö stad med möjlighet till differentiering inom områdena samt 
försäljning av sådan mark. Med Växjö stad avses det område som har 
avgränsats i bilaga 1 till detta reglemente. 
 
c) försäljning av kvartersmark för verksamhetsändamål till av 
kommunfullmäktige fastställt riktpris, samt fastställa särskilt pris för 
sådan mark där det är motiverat med hänsyn till läge, 
grundförhållanden, arkeologi eller byggprojektets speciella 
förutsättningar 
 
e) försäljning av tomter genom anbudsförfarande 
 
f) köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller 
inlösen enligt plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel där 
värdet i varje enskilt fall understiger 5 mkr  
 
g) köp av fast egendom eller tomträtt till sådan egendom på offentlig 
auktion 
 
h) att träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av 
ackord, ingående av förlikning och slutande av annat avtal i sådana 
mål där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan 
 
i) att avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen 
 
j) att avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 
kommunfullmäktigesammanträde 
 
k) att teckna borgen för lån till Växjö Kommunföretag AB och dess 
dotterbolag samt andra helägda bolag intill av kommunfullmäktige 
fastställda belopp 
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l) förnya tidigare tecknad borgen vid konvertering eller förlängning 
av samtliga lån inklusive depositioner inom av fullmäktige beslutad 
tidsram 
 
m) infria förlustansvar samt bekräftande av tidigare tecknat 
förlustansvar för egnahem och småhus med bostadsrätt 
 
n) konkurrensutsättning som berör flera nämnder  
 
o) att teckna avtal om flyktingmottagande samt avtal om mottagande 
av ensamkommande barn 
 
p) att uppta lån på upp till 600 000 000 kronor i enlighet med de 
föreskrifter som anges i kommunens finanspolicy  
 
 
7.  Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
7.1 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. 
 
 
8. Regler för kommunstyrelsens ordförande 
 
8.1 Kommunstyrelsens ordförande ska närmast under 
kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning och de kommunala företagen 
 
8.2 Kommunstyrelsens ordförande ska med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt följa effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor 
 
8.3 Kommunstyrelsens ordförande ska främja samverkan mellan 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala företag 
 
8.4 Kommunstyrelsens ordförande ska representera 
kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  
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9. Regler för kommunalråd 
 
9.1 Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland 
kommunstyrelsens ledamöter 5 6 kommunalråd. Kommunstyrelsens 
ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice ordförande utgör tillsammans 
kommunstyrelsens presidium. Kommunalråd från oppositionen benämns 
oppositionsråd. 
 
9.2 Ett kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen med ansvarsområden enligt kommunstyrelsens 
bestämmande. 
 
9.3 Ett kommunalråd får närvara vid sammanträden med kommunens 
övriga nämnder även om kommunalrådet inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden. Kommunalråden får delta i nämndens 
överläggning men inte i dess beslut. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 

 
10. Förvaltningsorgan 
 
10.1 Kommunstyrelsens förvaltningsorgan är 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sistnämnda i frågor som rör mark- och exploatering samt övergripande 
planering. 
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Reglemente för servicenämnden 

1. Sammansättning 
Servicenämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 
2. Utskott 
Servicenämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har fem 
ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet ska: 

- bereda och lägga fram förslag till beslut i de ärenden som ska 
behandlas av nämnden, samt 

- i övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar arbetsutskottet. 
 

3. Arbetsformer 
För servicenämnden och dess arbetsutskott gäller reglementet 
"Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun". 

 
4. Ansvarsområde 
Servicenämnden ansvarar för den kommungemensamma 
måltidsorganisationen. 

 
Servicenämnden ansvarar för drift, support, förvaltning och utveckling av IT-
tjänster samt stöd i arbetet med digitalisering för kommunkoncernen samt i 
samverkan med andra kommuner. 

 
 Servicenämnden ansvarar för samordningen av den strategiska 

lokalförsörjningen och lokalplaneringen i kommunkoncernen.  
 
 Servicenämnden ansvarar för kommungemensamt lokalregister 

 
Servicenämnden ska godkänna nyteckning av lokalhyreskontrakt för andra 
nämnder. 

 
5. Förvaltningsorgan 
Servicenämndens förvaltningsorgan är kommunledningsförvaltningen. 
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§ 171 Dnr 2022-00139 
 

Beslut angående överföring av ansvaret för 
kommunens alkoholhandläggning från Nämnden för 
arbete och välfärd till annan nämnd 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens 
uppgifter enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete 
och välfärd till miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som 
kommunfullmäktige beslutar 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden 
eller annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att 
justera avgiften för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt 
förändringarna i konsumentprisindex. 

3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023 
 
Bakgrund 
Organisation 
Organisationsförändringen är förhandlad enligt 11§ MBL den 22 april 
2022. Organisationsförändringen är verkställd 1 maj 2022.   
 
Alkoholhandläggarna är en del av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar med tillsyn, 
rådgivning, utredningar, provtagning och mätningar gällande 
hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel. 
 
Finansiering 
Verksamheten är intäktsfinansierad och därmed inga kommunala 
budgetmedel att ramjustera mellan förvaltningen arbete och välfärd och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Alkoholhandläggningen består av två olika verksamheter. Dels den 
länsövergripande verksamheten som finansieras enligt avtal med 
samverkande kommuner och, dels Växjös verksamhet som finansieras 
genom de tillsynsavgifter som debiteras restauranger etc.  
 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
Följande delar av reglementet behöver revideras i samband med 
överföring av alkoholhandläggning till annan nämnd. 
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4. Ansvarsområde 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.  
Nämnden ansvarar för yttrande till tillståndsmyndighet enligt lag om 
anordnande av visst automatspel 
 
5. Delegering från fullmäktige  
Nämnden för arbete och välfärd har rätt att justera avgiften för 
anordnande av adoptionsutbildning och för nämndens uppgifter enligt 
alkohollag enligt förändringarna i konsumentprisindex. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Miljö- och hälsonämnden 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 



 

                                         
 

 

Sverigedemokraterna Växjö 

Ändringsyrkande ärende 25 och 28 Kommunstyrelsens möte 221129  

Efter jämförande beräkningar och utvärdering av kostnader för ny majoritets föreslagna 

politiska organisation inför budget, antagen utifrån nu framlagt arvodesreglemente yrkar 

Sverigedemokraterna på följande ändringar och tillägg:   

 

1. Effektivisering. Hållbarhetsutskottet och dess mötes och presidiearvoden tas bort  

Vi anser att hållbarhetsarbetet är fullt rimligt att inrymma under respektive 

förvaltningars arbete. Det är inte till fler arvoderade ledamöters utskottsmöten och 

fler presidieposter än nödvändigt som skattemedel ska användas. Det är inte heller 

genom tillskapandet av fler arvoderade poster som styrande makt i Växjö kommun 

ska avgöras. Skattemedel ska hanteras med ansvar och de gör mer nytta i form av 

tjänstepersoner och annan utförare som har till uppgift att verkställa de politiskt 

uppställda hållbarhetsmålen. Såväl arbete som kostnader för hållbarhetsmålen ska 

inom ramen för förvaltningars budget göras granskningsbara, uppföljningsbara och 

mätbara.   

2. Effektivisering. Utskott för innovation och näringsliv (nytt) – tas bort. På samma 

grunder som i ovan motiverat för hållbarhetsutskottet. SD Växjö kan inte bifalla fler 

och nya politiska kostnader i kristider där vi uppenbart har tjänster som mer och 

bättre behöver arbeta verkställande inom intresseområdet innovation och näringsliv. 

Brister det i nuvarande organisation och måluppfyllelse måste uppföljning ske med 

målet att underlätta arbetet inom nuvarande nämnds ramar. Hittills nedlagd 

tjänstemannatid inom området behöver följas upp och ansvarig ska ges tydligare 

ramar och krav på måluppfyllelse.  

3. Effektivisering. Minskning av samtliga 15 + 15 mannanämnder ner till 11+11 

mannanämnder. Skälig politisk besparing utan att det sker på bekostnad av 

demokratin med alla partiers möjliga deltagande. Speciellt när vi vet att nämnder kan 

klaras på 11+11.  

4. Effektivisering. Besparing på arvoderade poster i presidier i nämnder och utskott. 

Det skiljer stort på poster som ordförande och andrevice mellan de olika nämnderna. 

Vi menar att skillnaderna är omotiverat stora och att här finns utrymme för 

sänkningar av arvoden. Målet ska vara att ingen ordförande ska ges mer än 50%. I 

enstaka post menar vi att arvodet ligger för lågt. (se bilaga)  

5. Satsning med effektivisering och ökad demokrati som synergieffekt. Utöka antal 

ledamotsplatser i alla nämnders och styrelsers utskott och bolagsstyrelser till 9+5. 

Detta är genomförbart genom motsvarande nedskärning i nämnderna. Till det 



 

                                         
närmaste motsvarande dagens mängd mötesarvoden men ger utrymme för samtliga 

idag valda partier att ta plats, insyn och inflytande i väsentlig del av arbetet i politisk 

organisation.  

6. Effektivisering. Besparing – Ta bort Ledamot med särskild uppgift 8st x 20%   

Utökande av politisk organisation och extrakostnad tillförs kommunens 

skattebetalare på ett synnerligen odemokratiskt sätt. Föreslagna arvoderade 

tillsättningar riktas inte demokratiskt till samtliga partier. Tillsättningar föreslås utan 

relevant information och underlag för prestationen med motivering och resultatmål 

som ska tåla granskning av revisionen.  

 

7. Effektivisering. Vi föreslår ett tak som innebär att inget parti kan tilldelas politisk 

sekreterare på mer än 100%. Nu liggande förslag som dessutom legat som grund för 

beslutad budget ser annorlunda ut mot den vilseledande information som tidigare 

har givits våra företrädare vid föregående KS och i mail. Vilket behöver förklaras vid 

sittande KS 221129  

Det vi muntligt och via mail fått till oss om 20% arvodering plus 10% per mandat är 

inte ok. Även nu liggande förslag med grundarvode på 10% och 5% per mandat ska 

ha ett tak om max 100% politisk sekreterare per parti.  

Det är av stor relevans för demokratin att även små partier får ett likvärdigt 

administrativt och kompetensmässigt stöd i form av tid med politisk sekreterare. Det 

är dock inte rimligt att inte sätta ett övre tak för arvoderad omfattning. Det som 

gagnar de små partierna kan inte nå orimliga nivåer för de större som av flera skäl ex 

mer partistöd har ekonomi nog att på egen väg anställa för behov.  

 

Vi föreslår även ett tillägg att:  

Ett regelverk som styr arvodering av förtroendevalda ska innehålla en skrivning som 

gör att storlek på nämnder, styrelser, bolag och utskott varje valår till storleken 

anpassas på sådant sätt att demokratiskt valda partier med minst 2 mandat sedan 2 

valår i följd ska garanteras plats i alla utskott och bolag. På detta sätt så slipper det 

också ödslas onödig tid, debatt och ajourneringar i nämnderna. För att upprepa 

information av vikt som dragits i utskott. Vilket i dagsläget sällan sker med mindre än 

att vi kräver det. Att undvika upprepning av information leder till besparing. Och den 

demokratiska insynen ökar med likvärdig förutsättning för politiker att erhålla 

relevant information inför kostsamma och på annat sätt avgörande beslut. Inte minst 

också viktigt sett till det i övrigt lika ansvaret ledamöter i fullmäktige, nämnder och 

bolag har. Allmänhet ska även kunna ta del arbetsbeskrivningar som ligger till grund 

för sysselsättning i % arvoderad.   

 

 

Conny Lindahl Gruppledare SD Växjö 

Christer Svensson Politisk sekreterare SD Växjö  
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§ 393 Dnr 2022-00570 
 

Övertagande av vården av allmänna handlingar i 
samband med ny politisk organisation inför 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och 
nämnden för arbete och välfärd.  
 

3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar 
som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om en delvis ny nämndsorganisation för Växjö kommun. 
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kommer upphöra som nämnder vid årsskiftet 
2022/2023 och deras uppgifter kommer övertas av 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Samtidigt 
kommer samhällsbyggnadsnämnden överta en del uppgifter från 
kommunstyrelsen  
 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 beslutat följande: 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om:  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens uppgifter 
enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete och välfärd till 
miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som kommunfullmäktige 
beslutar  
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden eller 
annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att justera avgiften 
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för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt förändringarna i 
konsumentprisindex.  
3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023  
 
Uppgiften föreslås föras över till bygg- och miljönämnden.  
  
En ny nämnd, servicenämnden, kommer också inrättas som tar över 
vissa ansvarsområden från kommunstyrelsen. 
 
För att de nya nämnderna ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta 
över information som utgör allmänna handlingar från de tidigare 
nämnderna. 
 
Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar 
genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt 
lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal 
myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av 
allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 376/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och 
nämnden för arbete och välfärd.  
 

3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar 
som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 

Kommunchefen har i en skrivelse den 15 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 

  
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (3) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post martin.fransson@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00570 
2022-11-15 
  

 
Martin Fransson 
enhetschef 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Övertagande av vården av allmänna handlingar i 

samband med ny politisk organisation inför 

mandatperioden 2023-2026    

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

2. Miljö- och byggnämnden får överta vården av de allmänna 
handlingar som behövs i verksamheten från byggnadsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och 
nämnden för arbete och välfärd.  
 

3. Servicenämnden får överta vården av de allmänna handlingar 
som behövs i verksamheten från kommunstyrelsen. 

4. De allmänna handlingar som ska bevaras och som inte behövs i 
de nya nämnderna ska överlämnas till arkivmyndigheten i samråd 
med kommunarkivet. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om en delvis ny nämndsorganisation för Växjö kommun. 
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kommer upphöra som nämnder vid årsskiftet 
2022/2023 och deras uppgifter kommer övertas av 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Samtidigt 
kommer samhällsbyggnadsnämnden överta en del uppgifter från 
kommunstyrelsen  
 
Nämnden för arbete och välfärd har i § 171/2022 beslutat följande: 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om:  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens uppgifter 
enligt alkohollagen överförs från nämnden för arbete och välfärd till 
miljö- och hälsonämnden eller annan nämnd som kommunfullmäktige 
beslutar  
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2. Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och hälsonämnden eller 
annan nämnd som kommunfullmäktige beslutar rätt att justera avgiften 
för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt förändringarna i 
konsumentprisindex.  
3. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023  
 
Uppgiften föreslås föras över till bygg- och miljönämnden.  
  
En ny nämnd, servicenämnden, kommer också inrättas som tar över 
vissa ansvarsområden från kommunstyrelsen. 
 
För att de nya nämnderna ska kunna fullfölja sina uppdrag behöver de ta 
över information som utgör allmänna handlingar från de tidigare 
nämnderna. 
 
Enligt arkivlagen får myndigheter avhända sig allmänna handlingar 
genom överlämnande till arkivmyndighet (9 §), gallring (10 §) och enligt 
lag eller beslut av kommunfullmäktige (§ 15). För att en kommunal 
myndighet som inte är arkivmyndighet ska kunna överta vården av 
allmänna handlingar från en annan kommunal myndighet krävs därmed 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Konsekvensanalys 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) Ingen tillkommande kostnad 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) Nej 
Påverkan på mångfald (ja/nej) Nej 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) Nej 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

Nej 

Påverkan på barn (ja/nej) Nej 
 

De kommunala nämnder som berörs av omorganisationen kan få vissa 
kostnader vid leverans av arkivinformation till kommunarkivet. Eftersom 
arkivmaterialet på sikt hade levererats även om inte omorganisationen 
genomförts blir det dock inga kostnader för verksamheten som inte 
torde rymmas inom ram. 
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Om rätt information inte överlämnas till rätt nämnd eller om 
information som ska bevaras inte överlämnas till arkivmyndigheten 
(kommunarkivet) kan detta få konsekvenser på sikt. Exempelvis om 
information som behövs i verksamheten inte kan återfinnas kan berörd 
nämnd få kostnader för återsökningen eller, i värsta fall, för att upprätta 
informationen på nytt. 

Övertagande av vården av de allmänna handlingarna och överlämnade 
av arkivinformation till kommunarkivet bedöms inte ha någon påverkan 
på miljö, mångfald, folkhälsa eller tillgänglighet. De bedöms inte heller 
ha någon påverkan på barn, varför ingen dialog med barn i ärendet har 
genomförts. 
   
 
 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Servicenämnden 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
För kännedom 
Kommunarkivet  
 
 

 
 

Monika Skagne     
kommunchef 

Carina Elmefall 
kanslichef 
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§ 394 Dnr 2022-00582 
 

Ramjusteringar i budget för Växjö kommun 2023 
med anledning av förändringar i den politiska 
organisationen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om ramjustering mellan nämnder och 
styrelser i enlighet med nedanstående specifikation. Alla belopp är 
angivna i tkr. 
 

 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige föreslås vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om ny politisk organisation för mandatperioden 2023–
2026. Med anledning av beslutet behöver ramjusteringar göras i budget 
för Växjö kommun 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 375/2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska 
besluta om ramjustering mellan nämnder och styrelser i enlighet med 
nedanstående specifikation. Alla belopp är angivna i tkr. 
 

Steg Nämnd Summa

Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnden -15 859

Kommunstyrelsen 4 503

Miljö-och hälsoskyddsnämnden -13 499

Samhällsbyggnadsnämnden 190 364

Tekniska nämnden -165 509

SUMMERING Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd 0

Steg 2 - Förändringar politisk organisation Gemensam finansiering -1 542

Kommunstyrelsen 1 581

Miljö- och byggnämnd 1 086

Samhällsbyggnadsnämnden -2 211

Servicenämnden 1 086

SUMMERING Steg 2 - Förändringar politisk organisation 0

Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet Kommunstyrelsen -316 719

Servicenämnden 316 719

SUMMERING Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet 0

Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen Gemensam finansiering -4 000

Servicenämnden 4 000

SUMMERING Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen 0
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-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-2 
 
 

Steg Nämnd Summa

Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnden -15 859

Kommunstyrelsen 4 503

Miljö-och hälsoskyddsnämnden -13 499

Samhällsbyggnadsnämnden 190 364

Tekniska nämnden -165 509

SUMMERING Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd 0

Steg 2 - Förändringar politisk organisation Gemensam finansiering -1 542

Kommunstyrelsen 1 581

Miljö- och byggnämnd 1 086

Samhällsbyggnadsnämnden -2 211

Servicenämnden 1 086

SUMMERING Steg 2 - Förändringar politisk organisation 0

Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet Kommunstyrelsen -316 719

Servicenämnden 316 719

SUMMERING Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet 0

Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen Gemensam finansiering -4 000

Servicenämnden 4 000

SUMMERING Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen 0
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Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00  Org.nr 212000-0662  
E-post jessica.sage@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 
 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00582 
2022-11-23 
  

 
Monica Skagne 
Kommunchef 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

 

Ramjusteringar till följd av omorganisation 
  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ramjustering mellan nämnder och 
styrelser i enlighet med nedanstående specifikation. Alla belopp är 
angivna i tkr. 

 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige föreslås vid sitt sammanträde den 13 december 
2022 besluta om ny politisk organisation för mandatperioden 2023-
2026. Med anledning av beslutet behöver ramjusteringar göras i budget 
för Växjö kommun 2023. 

 

Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 

Steg Nämnd Summa

Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd Byggnadsnämnden -15 859

Kommunstyrelsen 4 503

Miljö-och hälsoskyddsnämnden -13 499

Samhällsbyggnadsnämnden 190 364

Tekniska nämnden -165 509

SUMMERING Steg 1 - Ny samhällsbyggnadsnämnd 0

Steg 2 - Förändringar politisk organisation Gemensam finansiering -1 542

Kommunstyrelsen 1 581

Miljö- och byggnämnd 1 086

Samhällsbyggnadsnämnden -2 211

Servicenämnden 1 086

SUMMERING Steg 2 - Förändringar politisk organisation 0

Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet Kommunstyrelsen -316 719

Servicenämnden 316 719

SUMMERING Steg 3 - Ny Servicenämnd - verksamhet 0

Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen Gemensam finansiering -4 000

Servicenämnden 4 000

SUMMERING Steg 4 - Teknisk justering Lokalförsörjningsgruppen 0
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Samtliga nämnder 
 
 

Monica Skagne 
Kommunchef 

Anna Rosander 
Ekonomi- och finanschef 
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§ 395 Dnr 2022-00578 
 

Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till 

Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, med ändringen 
att fast arvodering i Linnaeus Science Park AB för presidiet 
ändras till 0 %. 2. 
 

2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01 
 
Reservation 
Conny Lindahl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet. 
 
Bakgrund 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda ska revideras inför den 
nya mandatperioden samt med anledning av ny politisk organisation. 
Förslaget till nya bestämmelser är framtaget av den nya politiska 
majoriteten i kommunfullmäktige. Samråd har skett med förvaltningen. 
 
Procentangivelserna för fasta arvoden i bestämmelserna baseras på 
beloppet för "Uppdrag för fast tid" i bilagan om arvodesbelopp för 
förtroendevalda till detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 377/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, med ändringen 
att fast arvodering i Linnaeus Science Park AB för presidiet 
ändras till 0 %. 2. 

2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01 
 
Kommunchefens skrivelse den 18 november 2022 där följande 
sammanfattning av förändringar föreslås: 

 Det införs att en begäran om arvode ska ha inkommit senast 6 
månader efter förrättningen för att arvode ska utgå. 

 Inget arvode utgår till rollen kommunalråd/oppositionsråd i sig. 
 Det införs fast arvode för 8 ledamöter i kommunstyrelsen med 

särskilt uppdrag. 
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 Följande nämnder och bolag försvinner i den nya politiska 
organisationen och därmed även de fasta arvodena: Tekniska 
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 
Växjöbostäder samt Videum. 

 Följande nämnder och bolag införs i den nya politiska 
organisationen och därmed tillkommer fasta arvoden: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, 
Servicenämnden samt Linnaeus Science Park AB.  

 Presidiet i följande bolag utökas från två till tre förtroendevalda 
och därmed justeras det fasta arvodet inom presidiet: VÖFAB, 
Vidingehem och VEAB. 

 I kommunstyrelsen tillkommer kommunstyrelsens innovations 
och näringslivsutskott. Därmed införs anvisningar kring 
arvodering i utskottet. 
 

Bilagor: 
-Förslag till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
-Nu gällande arvodesbelopp för förtroendevalda från 2022-01-01 
(indexering sker årligen, till dags datum inte fastställt för 2023). 
 
Yrkanden 
Martin Edberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Conny Lindahl (SD): Kommunstyrelsen avslår förslaget till förmån för 
bifogat ändringsyrkade daterat 2022-11-29 
 
Beslutsordning 
Pernilla Tornéus (M) ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 
 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post fredrik.pettersson@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00578 
2022-11-18 
  

 
Fredrik Pettersson 
kanslisekreterare 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för 

förtroendevalda     
    
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar till ärendet bilagt förslag till 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 

 
2. Bestämmelserna ska gälla från och med 2023-01-01. 

 
Bakgrund 
Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda ska revideras inför den 
nya mandatperioden samt med anledning av ny politisk organisation. 
Förslaget till nya bestämmelser är framtaget av den nya politiska 
majoriteten i kommunfullmäktige. Samråd har skett med förvaltningen. 
 
Procentangivelserna för fasta arvoden i bestämmelserna baseras på 
beloppet för ”Uppdrag för fast tid” i bilagan om arvodesbelopp för 
förtroendevalda till detta ärende. 
 
Sammanfattning av förändringar 
De innehållsmässiga förändringar som föreslås kan sammanfattas enligt 
nedan. I förslaget till nya bestämmelser markeras det som ska tas bort 
med överstrykningar och det som ska föras in markeras i gult. 
 

 Det införs att en begäran om arvode ska ha inkommit senast 6 
månader efter förrättningen för att arvode ska utgå. 

 
 Inget arvode utgår till rollen kommunalråd/oppositionsråd i sig. 

 
 Det införs fast arvode för 8 ledamöter i kommunstyrelsen med 

särskilt uppdrag. 
 

 Följande nämnder och bolag försvinner i den nya politiska 
organisationen och därmed även de fasta arvodena: Tekniska 
nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 
Växjöbostäder samt Videum. 
 

 Följande nämnder och bolag införs i den nya politiska 
organisationen och därmed tillkommer fasta arvoden: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, 
Servicenämnden samt Linnaeus Science Park AB. 
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 Presidiet i följande bolag utökas från två till tre förtroendevalda 
och därmed justeras det fasta arvodet inom presidiet: VÖFAB, 
Vidingehem och VEAB. 
 

 I kommunstyrelsen tillkommer kommunstyrelsens innovations- 
och näringslivsutskott. Därmed införs anvisningar kring 
arvodering i utskottet. 
 

Utöver ovan innehållsmässiga förändringar görs vissa redaktionella och 
språkliga justeringar i dokumentet. 
 
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
-Nu gällande arvodesbelopp för förtroendevalda från 2022-01-01 
(indexering sker årligen, till dags datum inte fastställt för 2023). 
 
 
 

Monica Skagne     
Kommunchef 

Carina Elmefall 
Kanslichef 
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Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda 

 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725) samt för helägda kommunala bolag. 
 

§ 2 

Ersättningsformer 

Enligt dessa bestämmelser kan följande slag av ersättning utgå: 

a)  ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad 
semesterförmån enligt § 3. 

b)  arvode dels i form av arvode för inställelse enligt § 4 och dels i form 
av årsarvoden (så kallad fast tid) enligt § 5. 

c)  ersättning för särskilda uppgifter enligt § 6 § 7 eller ersättning i form 
av traktamente, färdtidsersättning, restidsersättning, bilersättning samt 
ersättning för särskilda utgifter enligt § 7-10 § 8–12. 

§ 3 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad 
semesterförmån 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med belopp enligt bilaga. 
Påbörjad halvtimme anses som fullgjord halvtimme. 

Semesterersättning utgår enligt semesterlagen. 

 



Styrande dokument   
 Senast ändrad 2020-04-17 
  
  

2 
 
 
 
 

Anvisningar 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare och andra 
förtroendevalda som särskilt kallats har rätt till ersättning för: 

a)  sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, bolagsstyrelser och kommittéer, nämndutskott, 
nämndberedningar samt revisorernas sammanträden.  

b)  sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper. Ingår i årsarvode för ordförande, första vice 
ordförande samt andre vice ordförande.   

c)  protokolljusteringar, då särskild tid och plats har bestämts. Ingår i 
årsarvode för ordförande, första vice ordförande samt andre vice 
ordförande.  

d) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, utlandsresa, 
kurs, eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt 
punkt d) ovan. Vid deltagande i aktivitet enligt d) ska tydligt framgå 
syfte, programinnehåll, klockslag och antal timmar för att kunna 
beräkna rätten till arvode. Deltagande i aktivitet ska vara godkänd av 
nämndens/styrelsens ordförande. Andre vice ordförande 
godkänner deltagande av ordförande.   

e) Ledamöter och ersättare kan av ordförande i ansvarig 
nämnd/styrelse beviljas max 3 timmar/år för partiinternt arbete 
med internbudget.  

f)  förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen. Ingår i 
årsarvode för ordförande, första vice ordförande samt andre vice 
ordförande. 

g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det 
den förtroendevalde själv tillhör. Ingår i årsarvode för ordförande, 
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första vice ordförande samt andre vice ordförande. Inställelsearvode 
utgår inte. 

h)  sammankomster med kommunalt samrådsorgan/ 
intressentsammansatt organ eller uppdrag som kontaktperson. 
Ingår i årsarvode för ordförande, första vice ordförande samt andre 
vice ordförande. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för tiden från 
sammanträdets eller förrättningens början till dess slut, dock tidigast fr. 
kl. 06.00 och senast till kl. 24.00. Vid uppdrag enligt punkt d) utgår 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för arbete och restid mellan kl. 
08.00 och 17.00 för tid som inte är schemalagd enligt § 5. Om arbete 
pågår utanför denna tid utgår ersättning även för detta. För färdtid 
utanför denna gäller § 8. 

Begäran om arvode ska ha inkommit senast 6 månader efter 
förrättningen för att arvode ska utgå. 

§ 4 

Arvoden 

Arvoden utgår med belopp enligt bilaga vid inställelse enligt § 3 a-h. 

Vid flera sammanträden under samma dag ska uppehållet överstiga 1 
timme för att nytt inställelsearvode ska utgå. 

§ 5  

Uppdrag med fast månadsarvode 

Uppdrag   Procent 

 
Kommunalråd  
Kommunstyrelsen 
Ordförande i kommunstyrelsen 100 % 
Första vice ordförande  100 % 
Andre vice ordförande  100 % 
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Övriga kommunalråd   100 % Inget arvode utgår till 
rollen kommunalråd/oppositionsråd 
  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Ordförande (kommunalråd)  
Första vice ordförande (kommunalråd)  
Andre vice ordförande (kommunalråd)   
Samma presidie som kommunstyrelsen 
4 ledamöter    50 % 
7 ersättare   25 % 
 
 
Kommunstyrelsens organisations-  
och personalutskott  
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
  
Kommunstyrelsens  
hållbarhetsutskott  
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
 
Kommunstyrelsens näringslivs-  
och innovationsutskott 
Samma presidie som kommunstyrelsen 
  
Ledamot eller ersättare i  
kommunstyrelsen med särskilt uppdrag  
8 ledamöter   20 % 
 
Kommunfullmäktige  
Ordförande   12,5 % 
Första vice ordförande  6 % 
Andre vice ordförande  6 % 
Gruppledare i kommunfullmäktige,  
1–9 mandat   17,5 % 
Gruppledare i kommunfullmäktige,  
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10 mandat    30 % 
  
Kommunrevisionen  
Ordförande   15 % 
Vice ordförande  7,5 % 
Annan revisor  2,5 % 
  
Byggnadsnämnden  
Ordförande   20 % 
Första vice ordförande  6 % 
Andre vice ordförande  12,5 % 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande   62,5 % 
Första vice ordförande  17,5 % 
Andre vice ordförande  37,5 % 
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Ordförande   20 % 
Vice ordförande  10 % 
  
Nämnden för arbete och välfärd  
Ordförande   50 % 
Första vice ordförande  12,5 % 
Andre vice ordförande  30 % 
  
Individutskott  
Ordförande   22,5 % 
Vice ordförande  11 % 
3 ledamöter   2,5 % 
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Omsorgsnämnden  
Ordförande   62,5 % 
Första vice ordförande  17,5 % 
Andre vice ordförande  37,5 % 
  
Utbildningsnämnden  
Ordförande   62,5 % 
Första vice ordförande  17,5 % 
Andre vice ordförande  37,5 % 
  
Servicenämnden 
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
 
Tekniska nämnden  
Ordförande   50 % 
Första vice ordförande  12,5 % 
Andre vice ordförande  30 % 
  
Valnämnden  
Ordförande   5 % 
Vice ordförande  2,5 % 
  
Överförmyndarnämnden östra  
Kronoberg (gemensam nämnd)  
Ordförande   12,5 % 
Vice ordförande (utses av annan 
medlemskommun)  3,7 % 
  
Helägda kommunala bolag  
 
VKAB  
Ordförande   30 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  17,5 % 
Revisor   2,5 % 
  
VÖFAB  
Ordförande   15 %   
Vice ordförande  7,5 %  



Styrande dokument   
 Senast ändrad 2020-04-17 
  
  

7 
 
 
 
 

Första vice ordförande  5 % 
Andre vice ordförande  7,5 % 
Ledamot   2,5 %  
Revisor   1 % 2,5 % 
 
Växjöbostäder  
Ordförande   25 % 
Första vice ordförande  5 % 
Andre vice ordförande  15 % 
Ledamot   2,5 % 
Revisor   2,5 % 
  
Vidingehem  
Ordförande   12,5 % 30 % 
Vice ordförande  5 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
Ledamot   2,5 % 
Revisor   1 % 2,5 % 
 
Videum  
Ordförande   12,5 % 
Vice ordförande  5 % 
Ledamot   1,2 % 
Revisor   1 % 
 
Linnaeus Science Park AB 
Ordförande   15 %   
Första vice ordförande  5 % 
Andre vice ordförande  7,5 % 
Ledamot   1,2 %  
Revisor   1 % 
 
Samma presidie som kommunstyrelsen 
  
VEAB  
Ordförande   25 % 30 % 
Vice ordförande  12,5 % 
Första vice ordförande  10 % 
Andre vice ordförande  20 % 
Ledamot   2,5 % 
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Revisor   2,5 % 

Anvisningar 

Förtroendevald med fast månadsarvode enligt § 5, där procentsatsen är 
100 % eller högre, har inte rätt till andra arvoden från kommunen samt 
helägda bolag.   

Årsarvoderade ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ledamot/ersättare i kommunstyrelsen med särskilt 
uppdrag har inte rätt till ersättning vid deltagande i sammanträde med 
Växjö kommunföretag AB (VKAB), kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, organisations-och personalutskott, hållbarhetsutskott 
och kommunstyrelsens innovations- och näringslivsutskott.  

Årsarvodet är ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive 
kommunala organ och helägda kommunala bolag bedrivs på ett ur 
allmän synpunkt tillfredställande sätt och att sammanträdena är väl 
förberedda. Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök 
på respektive förvaltnings administrativa kontor, samråd och 
kontinuerliga överläggningar med kommunala befattningshavare, 
förberedelser för sammanträden, genomgång av föredragningslistor och 
de ärenden som ska behandlas vid sammanträden (ärendeberedning), 
ansvaret för att kallelse utsänds, protokolljustering, ledning av 
sammanträden mm. 

Vad som sagts ovan gäller även första vice ordförande och andre vice 
ordförande i de fall denna träder i ordförandens ställe. I ovanståendes 
årsarvode ingår även ersättning för deltagande i förberedelser av 
sammanträden och kontakt med förvaltningar. 

I respektive nämnd fastställs hur ordförandens, första vice ordförandens 
och andre vice ordförandes arbetsuppgifter ska organiseras och 
fullgöras. Ovanstående synpunkter anvisningar ska beaktas. 

Det sammanlagda arvodet för förtroendevalda får inte överstiga 
heltidsarvode (övriga kommunalråd) enligt dessa arvodesbestämmelser 
d.v.s. 105 % av aktuellt riksdagsmannaarvode, se bilaga för aktuellt 
belopp. 
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En avstämning av utbetalade arvoden görs två gånger årligen, i 
september och i januari, av personalkontoret HR-avdelningens 
löneenhet. 

§ 6 

Ledighet vid semester och sjukdom 

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till fem veckors semesterledighet 
utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att 
uppdraget kan fullföljas. Semesterdagstillägg beräknas på årsarvoden 
med semesterlagens dagantal som grund. Outtagen ledighet kan inte 
sparas till kommande kalenderår. 
 
När årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom, föräldraledighet 
eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under 
sammanhängande tid som överstiger 30 dagar ska arvode inte längre 
utgå. Gruppledaren har ett övergripande ansvar för uppföljningen. 
Frånvaron ska rapporteras av den förtroendevalde eller gruppledaren till 
berörd förvaltning/helägt bolag.   
 
När årsarvoderad förtroendevald varit frånvarande från uppdrag mer än 
30 dagar ska arvodet i stället utgå till den som fullgör uppdraget. Det 
innebär att så länge ordinarie årsarvoderad förtroendevald erhåller 
arvode för uppdraget kan det inte utbetalas till ersättare. Undantaget är 
ersättare för föräldraledig. Föräldraledighet begärs hos 
kommunfullmäktige eller den nämnd som gjort valet. Ersättaren som 
väljs in arvoderas från den dag då den tillträder. 
 
Respektive förvaltning eller helägt bolag ska till kommunstyrelsen och 
till personalkontorets HR-avdelningens löneenhet anmäla när 
ordförande, första vice ordförande och andre vice ordförande eller 
annan ledamot med årsarvode varit frånvarande från uppdraget mer än 
30 dagar. 

 

Sjuklön 

En årsarvoderad förtroendevald med ett fast arvode överstigande 62,5 % 
av prisbasbeloppet erhåller sjuklön med belopp som motsvarar 
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skillnaden mellan 77,6 % av arvodesreduceringen och högsta belopp för 
kalenderdagsberäknad sjukpenning på normalnivå då sjukpenning enligt 
SFB utges. 

§ 7 

Särskild ersättning 

Till ordförande och förtroendevald sekreterare i av styrelse, nämnd eller 
fullmäktige utsett beredningsutskott, arbetsutskott eller liknande samt 
tillfälliga kommittéer utgår förutom rörliga arvoden särskild ersättning 
per sammanträde för förberedelser och efterarbete. Aktuellt belopp 
framgår av bilaga. 

Särskild ersättning enligt ovan utgår inte till ordföranden som har fast 
årsarvode i egenskap av ordförande i den nämnd eller styrelse som 
utsett ifrågavarande utskott eller kommitté och inte heller till 
heltidsengagerad förtroendevald ledamot. 

Semesterersättning utgår enligt semesterlagen. 

§ 8 

Traktamente 

Traktamente och resetillägg utgår vid sammanträde eller förrättning 
enligt gällande kommunalt avtal, (TRAKT). 

§ 9 

Färdtidsersättning 

Färdtidsersättning utgår vid uppdrag enligt § 3 punkt d) enligt gällande 
kommunalt avtal, AB. Timlön för förtroendevald är det samma som 
aktuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Färdtidsersättning och 
arvode kan inte utgå för samma tid. 
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§ 10 

Restidsarvode  

För faktiskt fullgjord restid utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst 
med belopp motsvarande 30 minuter till förtroendevald med 
reseavstånd som överstiger 15 km i ena färdriktningen. 

Restidsarvode utgår bara vid resa till och från folkbokföringsadressen.  

Semesterersättning utgår enligt semesterlagen. 

§ 11 

Bilersättning 

Bilersättning, samt ersättning för utlägg kopplade till resan (t.ex. 
parkering) utgår vid sammanträde, förrättning samt protokolljustering 
för resa som i ena färdriktningen överstiger 10 km. I övrigt gäller 
kommunalt avtal, BIA med lokala tillämpningsföreskrifter. 

I de fall då en förtroendevald använder färdtjänst ska ersättning för 
egenavgift utgå även då sträckan är kortare än 10 km i den ena 
färdriktningen.  

Bilersättning utgår endast vid resa till och från folkbokföringsadressen. 

Bilersättning utgår även till närvarande icke tjänstgörande ersättare. 

Vid resa med bil ska samåkning i största möjliga utsträckning 
eftersträvas. Vid flera förrättningar samma dag bör resorna ordnas så att 
kostnaderna blir så låga som möjligt. 

I samband med schemalagd tid utgår bilersättning endast om resa görs 
till förrättning förlagd på annan plats än den normala (vanligtvis 
kommunhuset) enligt lokala tillämpningsföreskrifter.  
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Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott beslutar om 
skälig reseersättning vid bosättning utanför kommunen om fullmäktige 
medger enskild ledamots ansökan att kvarstå i uppdrag hos Växjö 
kommun under återstoden av mandattiden. 

Ersättning utbetalas för styrkta extra kostnader till förtroendevald med 
uppdrag mindre än 40 % av heltid, när inte egen bil, buss eller färdtjänst 
kunnat användas. Kommunstyrelsens organisations- och 
personalutskott beslutar i varje enskilt fall. 

§ 12 

Ersättning för särskilda utgifter 

Den som i samband med kommunalt uppdrag haft kostnader får 
ersättning för styrkta utlägg. Detta gäller inte förtroendevald som får 
ersättning på annat sätt enligt särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

Ersättning kan utgå till förtroendevald med barn, för skäliga kostnader 
som föranletts av uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldas familj. Ersättning utgår endast till förtroendevald 
med uppdrag mindre än 40 % för nödvändig barntillsyn. 

Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem och/eller 
förälder utför tillsynen eller för tid då barnet kan vistas i kommunal 
barnomsorg eller annan omsorg godkänd av kommunen. Ersättningen, 
vilken framgår av bilaga, gäller endast för barn under 12 års ålder. 
Kostnaderna skall ska styrkas. Ansökan om ersättning görs på blankett 
”begäran om ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda” 

Beslut om utbetalning av ersättning fattas av berörda nämnder och 
styrelser. Kommunens organisations- och personalutskott fastställer 
högsta tillåtna belopp. 

§ 13 

Övrigt 

Riksdagens arvodesnämnd fattar årligen beslut om eventuell förändring 
av årsarvoden, vanligen från 1 november. Arvoden i enlighet med Växjö 
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kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda anpassas årligen 
efter aktuellt riksdagsmannaarvode, med höjning 1 januari året därpå. 
Aktuella ersättningsnivåer framgår av bilaga som uppdateras årligen. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är 0,41 % per timme, 
inställelsearvode är 0,62 % och särskild ersättning 0,8 % av aktuellt 
månadsarvode för riksdagsledamot. Kommunstyrelsens ordförande har 
125 % av aktuellt arvode, kommunstyrelsens första och andre vice 
ordförande har 115 %, övriga kommunalråd samt övriga uppdrag 
beräknas efter 105 % av aktuellt månadsarvode för riksdagsledamot. 

Ersättning enligt §§ 7-10 regleras efter centrala och tillämpliga lokala 
kollektivavtal. 

Ersättning enligt §§ 10a, 11a, 11 b beslutas av kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott. 

§ 14 

Tolkning av bestämmelser 

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 

 





Organisation Organ Tjänst Typ av arvode Omfattning Föslag SD ny omfattning

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 100

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 100

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (ändrat från 15 till 11) Andrea vice ordförande Fast 100

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott (ändrat från 7+7 till 9+5) ) Ordförande Fast 0

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott (ändrat från 7+7 till 9+5) ) Förste vice ordförande Fast 0

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott (ändrat från 7+7 till 9+5) ) Andre vice ordförande Fast 0

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (ändrat från 5+5 till 9+5) Ordförande Fast 30 20 Besp 10

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (ändrat från 5+5 till 9+5) Förste vice ordförande Fast 10 10

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (ändrat från 5+5 till 9+5) Andre vice ordförande Fast 20 15 Besp 5

Kommunstyrelsen Kommunsytelsens hållbarhetsutskott (5) - bort Ordförande Fast 0 0 Besp 30

Kommunstyrelsen Kommunsytelsens hållbarhetsutskott (5) - bort Förste vice ordförande Fast 0 0 Besp 10

Kommunstyrelsen Kommunsytelsens hållbarhetsutskott (5) - bort Andre vice ordförande Fast 0 0 Besp 20

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (61) Ordförande Fast 12,5

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (61) Förste vice ordförande Fast 6

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (61) Andre vice ordförande Fast 6 10 Ökn 4

Kommunfullmäktige Kommunrevisionen (11) Ordförande Fast 15

Kommunfullmäktige Kommunrevisionen (11) Vice ordförande Fast 7,5

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 30

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 10

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden (ändrat från 15 till 11) Andre vice ordförande Fast 20

Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 50

Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 12,5

Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd (ändrat från 15 till 11) Andre vice ordförande Fast 30

Individutskott Individutskott Ordförande Fast 22,5

Individutskott Individutskott Vice ordförande Fast 11

Nämnd för myndighetsutövning Nämnd för myndighetsutövning (11) Ordförande Fast 30

Nämnd för myndighetsutövning Nämnd för myndighetsutövning (11) Förste vice ordförande Fast 10

Nämnd för myndighetsutövning Nämnd för myndighetsutövning (11) Andre vice ordförande Fast 20

Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 62,5 50 Besp 12,5

Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 17,5 15 Besp 2,5

Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden (ändrat från 15 till 11) Andre vice ordförande Fast 37,5 25 Besp 12,5

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 62,5 50 Besp 12,5

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 17,5 15 Besp 2,5

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (ändrat från 15 till 11) Andre vice ordförande Fast 37,5 25 Besp 12,5

Servicenämnd Servicenämnd (11) Ordförande Fast 30

Servicenämnd Servicenämnd (11) Förste vice ordförande Fast 10

Servicenämnd Servicenämnd (11) Andre vice ordförande Fast 20

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden (ändrat från 15 till 11) Ordförande Fast 62,5 50 Besp 12,5

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden (ändrat från 15 till 11) Förste vice ordförande Fast 17,5 15 Besp 2,5

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden (ändrat från 15 till 11) Andre vice ordförande Fast 37,5 25 Besp 12,5

Valnämnden Valnämnden (5) Ordförande Fast 5

Valnämnden Valnämnden (5) Vice ordförande Fast 2,5

VKAB VKAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Ordförande Fast 30

VKAB VKAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Förste vice ordförande Fast 10

VKAB VKAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Andre vice ordförande Fast 20

VÖFAB VÖFAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Ordförande Fast 20

VÖFAB VÖFAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Vice ordförande Fast 7,5



VÖFAB VÖFAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Andre vice ordförande Fast 15

Vidingehem (bostadsbolaget) Vidingehem (ändrat från 7+4 till 9+5) Ordförande Fast 30

Vidingehem (bostadsbolaget) Vidingehem (ändrat från 7+4 till 9+5) Förste vice ordförande Fast 10

Vidingehem (bostadsbolaget) Vidingehem (ändrat från 7+4 till 9+5) Andre vice ordförande Fast 20

VEAB VEAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Ordförande Fast 30

VEAB VEAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Förste vice ordförande Fast 10

VEAB VEAB (ändrat från 7+4 till 9+5) Andre vice ordförande Fast 20

Överförmyndarnämnden? Syns inte i lista? 

Vöfab Station, parkering, fastigheter  mfl ? Syns inte i lista? 

Ssam AB, Huseby, Värends rtj ? Syns inte i lista? 

Linneaus sciensce park ? syns inte i lista? 

Utskottet för Näringsliv och Innovation Möteskostnader x 5 ledmöter x ggr bort ?

Oppositionsrådens % arvoden Vi vill minska antalet kommunalråd till max 3 för styrande och max 1 ett per oppositionsblock Ett kommunalråd bort Besp ?

Politisk sekreterare Majoritet anger till oss andra % än budgeterade. Utgår i våra beräkningar från budgeterade men max 100% per parti. ? olika besked ? max 100% för alla Besp? 



 

                                         
 

 

Sverigedemokraterna Växjö 

Ändringsyrkande ärende 25 och 28 Kommunstyrelsens möte 221129  

Efter jämförande beräkningar och utvärdering av kostnader för ny majoritets föreslagna 

politiska organisation inför budget, antagen utifrån nu framlagt arvodesreglemente yrkar 

Sverigedemokraterna på följande ändringar och tillägg:   

 

1. Effektivisering. Hållbarhetsutskottet och dess mötes och presidiearvoden tas bort  

Vi anser att hållbarhetsarbetet är fullt rimligt att inrymma under respektive 

förvaltningars arbete. Det är inte till fler arvoderade ledamöters utskottsmöten och 

fler presidieposter än nödvändigt som skattemedel ska användas. Det är inte heller 

genom tillskapandet av fler arvoderade poster som styrande makt i Växjö kommun 

ska avgöras. Skattemedel ska hanteras med ansvar och de gör mer nytta i form av 

tjänstepersoner och annan utförare som har till uppgift att verkställa de politiskt 

uppställda hållbarhetsmålen. Såväl arbete som kostnader för hållbarhetsmålen ska 

inom ramen för förvaltningars budget göras granskningsbara, uppföljningsbara och 

mätbara.   

2. Effektivisering. Utskott för innovation och näringsliv (nytt) – tas bort. På samma 

grunder som i ovan motiverat för hållbarhetsutskottet. SD Växjö kan inte bifalla fler 

och nya politiska kostnader i kristider där vi uppenbart har tjänster som mer och 

bättre behöver arbeta verkställande inom intresseområdet innovation och näringsliv. 

Brister det i nuvarande organisation och måluppfyllelse måste uppföljning ske med 

målet att underlätta arbetet inom nuvarande nämnds ramar. Hittills nedlagd 

tjänstemannatid inom området behöver följas upp och ansvarig ska ges tydligare 

ramar och krav på måluppfyllelse.  

3. Effektivisering. Minskning av samtliga 15 + 15 mannanämnder ner till 11+11 

mannanämnder. Skälig politisk besparing utan att det sker på bekostnad av 

demokratin med alla partiers möjliga deltagande. Speciellt när vi vet att nämnder kan 

klaras på 11+11.  

4. Effektivisering. Besparing på arvoderade poster i presidier i nämnder och utskott. 

Det skiljer stort på poster som ordförande och andrevice mellan de olika nämnderna. 

Vi menar att skillnaderna är omotiverat stora och att här finns utrymme för 

sänkningar av arvoden. Målet ska vara att ingen ordförande ska ges mer än 50%. I 

enstaka post menar vi att arvodet ligger för lågt. (se bilaga)  

5. Satsning med effektivisering och ökad demokrati som synergieffekt. Utöka antal 

ledamotsplatser i alla nämnders och styrelsers utskott och bolagsstyrelser till 9+5. 

Detta är genomförbart genom motsvarande nedskärning i nämnderna. Till det 



 

                                         
närmaste motsvarande dagens mängd mötesarvoden men ger utrymme för samtliga 

idag valda partier att ta plats, insyn och inflytande i väsentlig del av arbetet i politisk 

organisation.  

6. Effektivisering. Besparing – Ta bort Ledamot med särskild uppgift 8st x 20%   

Utökande av politisk organisation och extrakostnad tillförs kommunens 

skattebetalare på ett synnerligen odemokratiskt sätt. Föreslagna arvoderade 

tillsättningar riktas inte demokratiskt till samtliga partier. Tillsättningar föreslås utan 

relevant information och underlag för prestationen med motivering och resultatmål 

som ska tåla granskning av revisionen.  

 

7. Effektivisering. Vi föreslår ett tak som innebär att inget parti kan tilldelas politisk 

sekreterare på mer än 100%. Nu liggande förslag som dessutom legat som grund för 

beslutad budget ser annorlunda ut mot den vilseledande information som tidigare 

har givits våra företrädare vid föregående KS och i mail. Vilket behöver förklaras vid 

sittande KS 221129  

Det vi muntligt och via mail fått till oss om 20% arvodering plus 10% per mandat är 

inte ok. Även nu liggande förslag med grundarvode på 10% och 5% per mandat ska 

ha ett tak om max 100% politisk sekreterare per parti.  

Det är av stor relevans för demokratin att även små partier får ett likvärdigt 

administrativt och kompetensmässigt stöd i form av tid med politisk sekreterare. Det 

är dock inte rimligt att inte sätta ett övre tak för arvoderad omfattning. Det som 

gagnar de små partierna kan inte nå orimliga nivåer för de större som av flera skäl ex 

mer partistöd har ekonomi nog att på egen väg anställa för behov.  

 

Vi föreslår även ett tillägg att:  

Ett regelverk som styr arvodering av förtroendevalda ska innehålla en skrivning som 

gör att storlek på nämnder, styrelser, bolag och utskott varje valår till storleken 

anpassas på sådant sätt att demokratiskt valda partier med minst 2 mandat sedan 2 

valår i följd ska garanteras plats i alla utskott och bolag. På detta sätt så slipper det 

också ödslas onödig tid, debatt och ajourneringar i nämnderna. För att upprepa 

information av vikt som dragits i utskott. Vilket i dagsläget sällan sker med mindre än 

att vi kräver det. Att undvika upprepning av information leder till besparing. Och den 

demokratiska insynen ökar med likvärdig förutsättning för politiker att erhålla 

relevant information inför kostsamma och på annat sätt avgörande beslut. Inte minst 

också viktigt sett till det i övrigt lika ansvaret ledamöter i fullmäktige, nämnder och 

bolag har. Allmänhet ska även kunna ta del arbetsbeskrivningar som ligger till grund 

för sysselsättning i % arvoderad.   

 

 

Conny Lindahl Gruppledare SD Växjö 

Christer Svensson Politisk sekreterare SD Växjö  
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§ 396 Dnr 2022-00574 
 

Revidering av Regler för politiska sekreterare 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till regler för politiska 

sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag. 
 

2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen, 4 kap 33–34 §§, får kommuner och landsting 
anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det 
politiska arbetet.  
 
Syftet med rollen är främst att avlasta de förtroendevalda i en del av 
deras politiska arbete. 
 
Politiska sekreterare infördes i Växjö kommun inför mandatperioden 
2019–2022. 
 
I samband med ny mandatperiod har en revidering av regler för politiska 
sekreterare initierats.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 378/2022 föreslagit följande: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till regler för politiska sekreterare i 
Växjö kommun enligt upprättat förslag. 
 
2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.   
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 17 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det nya 
förslaget innebär en utökad resursmängd för politiska sekreterare.  
 
Nu gällande regler innebär en kostnad som motsvarar kostnaden för en 
heltidsarvoderad förtroendevald. Den nu föreslagna modellen innebär 
en kostnad motsvarande 2,31 heltidsarvoderade förtroendevalda. 
 
Förslaget innebär att samtliga partier i kommunfullmäktige får utökade 
möjligheter att använda politiska sekreterare för att stödja de 
förtroendevalda i deras arbete. 
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Utöver denna förändring har endast redaktionella ändringar gjorts i 
förslaget.  
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Regler för politiska sekreterare i Växjö kommun 
 
Inledning 
Enligt kommunallagen, 4 kap 33-34 §§, får kommuner och landsting 
anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det 
politiska arbetet.  
 
Syftet med rollen/befattningen är främst att avlasta/underlätta för  
kommunalråd och gruppledare i delar av det politiska arbetet och 
därigenom bidra till hög kvalitet och effektivitet. 
 
Ett uppdrag som politisk sekreterare har samma möjligheter till 
tjänstledighet från ordinarie anställning som alla andra politiska 
uppdrag. 
 
Politiska sekreterare – stöd utöver det ordinarie partistödet 
De politiska partierna med representation i kommunfullmäktige har, 
utöver det ordinarie partistödet, möjlighet att nyttja resurser till 
politiska sekreterare.  
 
Reglerna för reducering av partistöd som finns i dokumentet Regler för 
partistöd i Växjö kommun, §§ 3 och 4, ska även tillämpas för partistöd i 
form av politiska sekreterare.  
 
För att ha rätt till partistöd för politisk sekreterare, samt för att den 
politiska sekreteraren ska kunna verka i sitt uppdrag, krävs att partiet 
anmäler till kommunfullmäktige vilken person som utses till politisk 
sekreterare. Sker uppdraget i en sammanslutning av partier anmäler 
dessa partier tillsammans den som utsetts. 
 
Resursmängd och resurstilldelning 
Resursmängd som kan användas till politiska sekreterare motsvarar 
totalt 3,85 tjänster.  
 
Månadslönen för en heltidsanställd politisk sekreterare uppgår till 60 % 
av 105 % av aktuellt månadsarvode för riksdagsledamot. 
 
Varje parti med mandat i kommunfullmäktige har rätt till ett grundstöd 
10 procent och utöver det 5 procent per mandat i kommunfullmäktige.  
 
Alternativ för partier 
I de fall parti/partier önskar använda resurstilldelningen för politiska 
sekreterare tillämpas något av nedanstående alternativ: 
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 Politisk sekreterare anställda av Växjö kommun 

För att den politiska sekreteraren ska anställas av Växjö kommun 
i form av en månadsanställning, ska det angivna tjänsteutrymmet 
uppgå till minst 40% i genomsnitt under minst 3 månader (jämför 
Allmänna bestämmelsers regler för månadsanställning). 
      
Om ett parti ensamt inte kommer upp i tillräckligt många mandat 
för att ha en egen av Växjö kommun anställd politisk sekreterare 
så kan partiet samverka med andra partier om en gemensam av 
Växjö kommun anställd politisk sekreterare.  

 
 Politisk sekreterare anställda av ett parti 

Ett parti som har rätt till en politisk sekreterare anställd av Växjö 
kommun enligt ovan, kan välja att partiet självt anställer den 
politiska sekreteraren. Partiet erhåller då partistöd från Växjö 
kommun för politisk sekreterare motsvarande den omfattning av 
arvoderad tjänst som partiets mandat i kommunfullmäktige 
genererar. 
 
Partiet har fullt arbetsgivaransvar för den anställde. 

 
 Förtroendevald politisk sekreterare  

I de fall en politisk sekreterares uppdrag saknar omfattning för 
en anställning enligt de två ovanstående alternativen kan 
uppdraget hanteras som arvoderat uppdrag enligt 
arvodesbestämmelsernas regler.  
 
I detta fall gångas partiets resurstilldelning i procent med 0,6 för 
att få procent av arvoderad politikertjänst. 
 
Exempel: Partiet har 3 mandat i kommunfullmäktige vilket ger rätt 
till ett grundstöd på 10 % och ett mandatbaserat stöd på 15 % (3 x5 
%). Totalt blir detta 25 %. 
 
Den person som utses till förtroendevald politisk sekreterare har då 
rätt till 15 % (25 % x 0,6) av en heltidsarvoderad politikertjänst 
enligt arvodesbestämmelserna. 

 
Ekonomiska förutsättningar 
Månadslönen för en heltidsanställd politisk sekreterare uppgår till 60 % 
av 105 % av aktuellt månadsarvode för riksdagsledamot. Grunden för 
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politiska sekreterares ersättning följer därmed de ordinarie 
uppdateringarna av politiska arvoden i Växjö kommun.  

Politisk sekreterare har ingen rätt till övertidsersättning eller andra 
särskilda ersättningar såsom OB eller reseersättning. 

Allmänt om anställningen av politiska sekreterare anställda av Växjö 
kommun 
 

 Lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller inte för politiska 
sekreterare. 
 

 Politisk sekreterare anställs normalt för hela mandatperioden 
(det vill säga den i Kommunallagen angivna bortre tidsgränsen, 31 
december det år nästa val till fullmäktige sker i hela landet). 
Anställning får dock inte understiga tre månader, i syfte att ligga i 
linje med Allmänna bestämmelser regler om månadsanställning. 

 
 Politisk sekreterare ska vara anställd av kommunstyrelsen. 

Arbetsmiljöansvaret för politisk sekreterare har 
kommunstyrelsens ordförande, dock fördelas 
arbetsmiljöuppgifterna till kanslichefen. 

 
 Anställningsavtal tecknas i enlighet med framtagen mall 

(inklusive löneunderlag). För arbetsgivaren undertecknar 
representant från det aktuella partiet samt kontrasigneras av 
förvaltningschefen på kommunledningsförvaltningen. 
Representanten för partiet utses av partiet eller av den 
sammanslutning partier som delar politisk sekreterare.  

 
 Anställningen kan sägas upp av båda parter innan anställningens 

avtalade slutdatum. Uppsägningstiden är då för bägge parter en 
månad, eller den tid därunder som återstår fram till 
anställningens avtalade slutdatum. 

 
 Uppsägning kan av bägge parter ske utan angivande av skäl. 

Uppsägningen ska ske skriftligen och undertecknas av 
representant från vederbörandes parti samt kontrasigneras av 
förvaltningschefen på kommunledningsförvaltningen. 

 
 Eventuell arbetsbefrielse under uppsägningstiden beslutas 

skriftligen av representant för vederbörandes parti samt 
kontrasigneras av förvaltningschefen på 
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kommunledningsförvaltningen. Under uppsägningstiden kan 
anställning av ny politisk sekreterare inte ske. 

 
Utrustning 
Politiska sekreterare som är anställda av Växjö kommun (eller politiska 
sekreterare anställda av ett parti) tillhandahålls arbetsplats i 
kommunhuset samt teknisk utrustning i form av dator och telefon. 
 
Förtroendevalda politiska sekreterare tillhandahålls teknisk utrustning i 
form av dator och telefon. Endast en förtroendevald politisk sekreterare 
per parti har rätt till teknisk utrustning enligt ovan. 

 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post martin.fransson@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00574 
2022-11-17 
  

 
Martin Fransson 
enhetschef 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Revidering av Regler för politiska sekreterare  
     
   
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till regler för politiska 
sekreterare i Växjö kommun enligt upprättat förslag. 
 

2. Reglerna gäller från och med den 1 januari 2023.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen, 4 kap 33-34 §§, får kommuner och landsting 
anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det 
politiska arbetet.  
 
Syftet med rollen är främst att avlasta de förtroendevalda i en del av 
deras politiska arbete. 
 
Politiska sekreterare infördes i Växjö kommun inför mandatperioden 
2019-2022. 
 
I samband med ny mandatperiod har en revidering av regler för politiska 
sekreterare initierats.  
 
Bedömning  
Det nya förslaget innebär en utökad resursmängd för politiska 
sekreterare.  
 
Nu gällande regler innebär en kostnad som motsvarar kostnaden för en 
heltidsarvoderad förtroendevald. Den nu föreslagna modellen innebär 
en kostnad motsvarande 2,31 heltidsarvoderade förtroendevalda. 
 
Förslaget innebär att samtliga partier i kommunfullmäktige får utökade 
möjligheter att använda politiska sekreterare för att stödja de 
förtroendevalda i deras arbete. 
 
Utöver denna förändring har endast redaktionella ändringar gjorts i 
förslaget.  
 
 
 
 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00574 
2022-11-17 
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Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) Ca 3 000 000 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ram för 2023 ej fastställd 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

- Förslag till regler för politiska sekreterare 
- Nu gällande regler för politiska sekreterare 

 

Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Politiska partier med representation i kommunfullmäktige 
Förvaltningsekonomen 
Kanslichefen 
HR-chefen 
Författningssamlingen  
 

 
 

Monica Skagne     
kommunchef 

Carina Elmefall 
kanslichef 
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Regler för politiska sekreterare i Växjö kommun 
 

Inledning 
Enligt kommunallagen, 4 kap 33-34 §§, får kommuner och landsting anställa 

politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.  

 

Syftet med rollen/befattningen är främst att avlasta/underlätta för  

kommunalråd och gruppledare i delar av det politiska arbetet och därigenom 

bidra till hög kvalitet och effektivitet. 

 

Ett uppdrag som politisk sekreterare har samma möjligheter till 

tjänstledighet från ordinarie anställning som alla andra politiska uppdrag. 

 

 

Politiska sekreterare – stöd utöver det ordinarie partistödet 
De politiska partierna med representation i kommunfullmäktige har, utöver 

det ordinarie partistödet, möjlighet att nyttja resurser till politiska 

sekreterare.  

 

Reglerna för reducering av partistöd som finns i dokumentet Regler för 

partistöd i Växjö kommun, §§ 3 och 4, ska även tillämpas för partistöd i 

form av politiska sekreterare.  

 

För att ha rätt till partistöd för politisk sekreterare, samt för att den politiska 

sekreteraren ska kunna verka i sitt uppdrag, krävs att partiet anmäler till 

kommunfullmäktige vilken person som utses till politisk sekreterare. Sker 

uppdraget i en sammanslutning av partier anmäler dessa partier tillsammans 

den som utsetts. 

 

 

Resursmängd och resurstilldelning 
Resursmängden som kan användas till politiska sekreterare motsvarar totalt 

100% av en arvoderad politikertjänst. Uttryckt som anställd motsvarar 

resurstilldelningen totalt 200%. Varje mandat ger 0,66 arvodestimmar. 

 

Resursfördelningen utgår från respektive partis mandatfördelning i 

kommunfullmäktige. 

 

Resurstilldelningen anges i grunden som arvodestimmar per mandat (0,66) 

multiplicerat med aktuellt antal mandat för partiet. Summan divideras med 

totalt antal tillgängliga arvodestimmar (40) vilket ger en procentuell 

tilldelning av arvoderad tjänst. 
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Väljer partiet (eller sammanslutningen av partier) att tillämpa anställning av 

politisk sekreterare, multipliceras antalet arvodestimmar med 2. Summan 

divideras med 40 vilket ger sysselsättningsgraden för anställningen. 

 

Räkneexempel: 

 Mandat i fullmäktige 20 

  

 Resurstilldelning 20x0,66=13,2 arvodestimmar 

 % av arvoderad tjänst 13,2/40=33% arvoderad tjänst 

 

 Motsvarar som anställd 13,2x2=26,4 timmar per vecka 

   26,4/40= 66% tjänst som anställd 

 

I de fall parti/partier önskar nyttja partistödet till politiska sekreterare 

tillämpas något av nedanstående alternativ: 

 
• Politisk sekreterare anställda av Växjö kommun 

För att den politiska sekreteraren ska anställas av Växjö kommun i 

form av en månadsanställning, ska det angivna tjänsteutrymmet 

uppgå till minst 40% i genomsnitt under minst 3 månader (jmfr 

Allmänna bestämmelsers regler för månadsanställning). 

      

Om ett parti ensamt inte kommer upp i tillräckligt många mandat för 

att ha en egen av Växjö kommun anställd politisk sekreterare så kan 

partiet samverka med andra partier om en gemensam av Växjö 

kommun anställd politisk sekreterare.  

 

• Politisk sekreterare anställda av ett parti 
Ett parti som har rätt till en politisk sekreterare anställd av Växjö 

kommun enligt ovan, kan välja att partiet självt anställer den politiska 

sekreteraren. Partiet erhåller då partistöd från Växjö kommun för 

politisk sekreterare motsvarande den omfattning av arvoderad tjänst 

som partiets mandat i kommunfullmäktige genererar. 

 

Partiet har fullt arbetsgivaransvar för den anställde. 

 

• Förtroendevald politisk sekreterare  
I de fall en politisk sekreterares uppdrag saknar omfattning för en 

anställning enligt de två ovanstående alternativen kan uppdraget 

hanteras som arvoderat uppdrag enligt arvodesbestämmelsernas 

regler.  
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Ekonomiska förutsättningar 
Månadslönen för en heltidsanställd politisk sekreterare beräknas såsom 55 % 

av 105 % av aktuellt månadsarvode för riksdagsledamot. Grunden för 

politiska sekreterares ersättning följer därmed de ordinarie uppdateringarna 

av politiska arvoden i Växjö kommun.  

Politisk sekreterare har ingen rätt till övertidsersättning eller andra särskilda 

ersättningar såsom OB eller reseersättning. 

 

Allmänt om anställningen av politiska sekreterare anställda av Växjö 
kommun 
 

• Lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller inte för politiska 

sekreterare. 

 

• Politisk sekreterare anställs normalt för hela mandatperioden (det vill 

säga den i Kommunallagen angivna bortre tidsgränsen, 31 december 

det år nästa val till fullmäktige sker i hela landet). Anställning får 

dock inte understiga tre månader, i syfte att ligga i linje med 

Allmänna bestämmelser regler om månadsanställning. 

 

• Politisk sekreterare ska vara anställd av kommunstyrelsen. 

Arbetsmiljöansvaret för politisk sekreterare åvilar kommunstyrelsens 

ordförande, dock fördelas arbetsmiljöuppgifterna till kanslichefen. 

 

• Anställningsavtal tecknas i enlighet med framtagen mall (inklusive 

löneunderlag). Å arbetsgivarens vägnar undertecknar representant 

från vederbörandes parti samt kontrasigneras av förvaltningschefen 

på kommunledningsförvaltningen. Representanten för partiet utses av 

partiet eller av den sammanslutning partier som delar politisk 

sekreterare.  

 

• Anställningen kan sägas upp av båda parter innan anställningens 

avtalade slutdatum. Uppsägningstiden är då för bägge parter en 

månad, eller den tid därunder som återstår fram till anställningens 

avtalade slutdatum. 

 

• Uppsägning kan av bägge parter ske utan angivande av skäl. 

Uppsägningen ska ske skriftligen och undertecknas av representant 
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från vederbörandes parti samt kontrasigneras av förvaltningschefen 

på kommunledningsförvaltningen. 

 

• Eventuell arbetsbefrielse under uppsägningstiden beslutas skriftligen 

av representant för vederbörandes parti samt kontrasigneras av 

förvaltningschefen på kommunledningsförvaltningen. Under 

uppsägningstiden kan anställning av ny politisk sekreterare inte ske. 

 

 

Utrustning 
Politiska sekreterare som är anställda av Växjö kommun (eller politiska 

sekreterare anställda av ett parti) tillhandahålls arbetsplats i kommunhuset 

samt teknisk utrustning i form av dator och telefon. 

 

Förtroendevalda politiska sekreterare tillhandahålls teknisk utrustning i form 

av dator och telefon. 
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§ 397 Dnr 2022-00553 
 

Utbetalning av partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2023 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 
 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. 
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet.   
 
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i 
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas 
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive 
augusti månad. 
 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 379/2022 föreslagit att kommunfullmäktige ska 
betala ut partistöd för 2023 till samtliga partier i kommunfullmäktige i 
enlighet med Växjö kommuns regler för partistöd. 
 
Kommunchefen har i en skrivelse den november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att partierna 
har under vår och sommar 2022 inkommit med redovisningar och 
granskningsintyg för verksamhetsåret 2021. Samtliga redovisningar har 
godkänts av kommunfullmäktige i § 160/2022. 
 
 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post monica.sandberg@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00553 
2022-11-07 
  

 
Monica Sandberg 
samordnare ledningsstöd och vänorter 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Utbetalning av partistöd 2023   
      
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2023 till samtliga 
partier i kommunfullmäktige i enlighet med Växjö kommuns regler för 
partistöd. 

 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014. 
Reglerna innebär bland annat att fullmäktige måste fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistödet.   
 
Kommunfullmäktige har i § 269/2015 beslutat om regler för partistöd i 
Växjö kommun. Av riktlinjerna framgår att fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av partistöd i januari månad varje år. Partistödet betalas 
sedan ut i förskott uppdelat på två utbetalningar, i januari respektive 
augusti månad. 
 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
 
Bedömning  
Partierna har under vår och sommar 2022 inkommit med redovisningar 
och granskningsintyg för verksamhetsåret 2021. 
 
Samtliga redovisningar har godkänts av kommunfullmäktige i  
§ 160/2022. 

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kanslichef 
 
För kännedom 
Gruppledare 
Ekonomi- och finanschef  

 
 
Monica Skagne     
kommunchef 

Carina Elmefall 
kanslichef 
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§ 398 Dnr 2022-00561 
 

Driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB 2023 och 
2024 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag för 2023 (4,2 
miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 
miljoner kronor, i förskott under 2022. 
 
Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Bakgrund 
Ärendet har initierats av kommunledningen.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 390/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag för 2023 (4,2 
miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 
miljoner kronor, i förskott under 2022. 
 
Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-11 
 
 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (1) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662  
E-post jessica.sage@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 
 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00561 
2022-11-11 
  

 
Monica Skagne 
Kommunchef 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

 

Driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 
   
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala driftbidrag för 2023 (4,2 
miljoner kronor) och 2024 (4,2 miljoner kronor), sammanlagt 8,4 
miljoner kronor, i förskott under 2022. 

Driftbidragen ska belasta gemensam finansiering år 2022.  

 

 

Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Ekonomi- och finanschefen 
 
För kännedom 
Växjö Småland Airport AB 
Övriga ägare 
 
 

Monica Skagne 
Kommunchef  
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§ 400 Dnr 2014-00627 
 

Revidering av Växjö kommuns alkohol- och 
drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun) 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun. 
 
Bakgrund 
Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 revideras. 
Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional 
handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy för att 
förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för Växjö 
kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst antogs 
2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet. 
 
Beslutsunderlag  
Hållbarhetsutskottet har i § 63/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun. 
 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-11-07 
 
Kommunchefens skrivelse daterad 2022-09-12 där följande 
sammanfattning framgår: Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun 
antagen av kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 
revideras. Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och 
Regional handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy 
för att förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för 
Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst 
antogs 2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet. 
 
I utredningen har hänsyn tagits till följande dokument:  
Folkhälsomyndigheten (2022): Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, 
narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga. 
  
Länsstyrelsen Kronoberg (2022): Regional handlingsplan ANDTS och 
brottsförebyggande arbete 2022–2026. 
 
Regeringens skrivelse 2021/22:213: En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–
2025.  
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SOU 2021:93 Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen: Från delar 
till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  
 
-Rapport ANDTS-plan för Växjö kommun (Alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och spel) 2022-2027 
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Med Växjö kommun menas samtliga förvaltningar och bolag som ingår i Växjö 

kommunkoncern. 
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1. Inledning 

1.1. Växjö kommunkoncerns styrmodell 

I Växjö kommunkoncerns styrmodell samlas krafterna för att nå visionen om att 

skapa en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och 

besökare – idag och i framtiden. Hållbarhetsprogrammet och planer blir levande 

då de tillsammans med nya initiativ, förändringar och behov ses i en helhet i 

respektive huvudprocess och stödprocess. Detta förmedlas genom den årliga 

budgetprocessen till varje nämnd och styrelse.  

 Planen förtydligar den politiska viljeinriktningen och tydliggör beroenden 

och samverkan mellan processer, förvaltningar och bolag. Externa 

intressenter kan komma att beröras. 

 Planen innehåller inga beskrivningar av enskilda aktiviteter utan ger 

förslag på möjliga åtgärdsområden som kan bidra till positivt till 

hållbarhetsprogrammets målbilder och huvudprocessernas riktningsmål. 

Enskilda aktiviteter definieras i den årliga budgeten och arbetas in i varje 

nämnds och styrelser internbudget och affärsplan.  

 Planen innehåller inga mål eller nyckeltal. Uppföljning av måluppfyllelse 

sker genom analys av nyckeltal i Växjö kommuns årliga budget och i 

Hållbara Växjö 2030. 

 Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och insatsområden som 

Växjö kommunkoncern har rådighet över eller har möjlighet att påverka. 

Växjö kommun ses härmed som en möjliggörare för att åstadkomma goda 

resultat för den långsiktiga utvecklingen tillsammans med externa 

intressenter.  

 Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller resurser. 

Ställningstaganden rörande dessa delar ingår i budgetprocessen.  
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2. Bakgrund  

2.1. Syfte  

ANDTS-plan för Växjö kommun är en gemensam viljeriktning för att skapa gemensam 

styrka och synergieffekter och en tydligare systematik i arbetet med frågor som rör 

ANDTS, 

Planen ska skapa en tydlig grund för prioritering för kommunens verksamheters 

arbete med ANDTS. 

 

2.2. Risk och skyddsfaktorer  

Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om 

pengar. Användning av ANDTS är också förknippad med en självrapporterad sämre 

allmän hälsa, mer psykiska besvär och suicidtankar. Bland personer som har flera 

ANDTS-bruk är det också fler som har en socioekonomiskt utsatt position. Ett 

förebyggande arbete med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer kan därför ge 

resultat inom flera områden.    

Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett utfall, till exempel att barn och unga 

ska börja använda eller få problem av alkohol, narkotika, tobak eller spel om 

pengar. Skyddsfaktorer är faktorer som skyddar människor från ohälsa kopplad till 

olika levnadsvanor och dämpar effekten av riskfaktorer. 

Gemensamma riskfaktorerna för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar är: 

 Lägre socioekonomisk position utifrån föräldrars utbildningsnivå, yrke och 

bostadsområde.   

 Sämre skolprestationer som låga, ofullständiga eller inga slutbetyg från 

grundskolan.  

 Frånvaron av trygga uppväxtvillkor, exempelvis att växa upp med en förälder 

eller i familjehem, förälder med psykisk sjukdom, förälder med alkohol- eller 

narkotikadiagnos eller problem med spel om pengar, förälder som får 

fängelsestraff eller med våld i hemmet.  
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 Användning av någon av substanserna eller att spela om pengar. Individuella 

förutsättningar neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD, 

beteendeproblem eller att vara pojke.                                                                                                                         

Genom att fokusera på att allmänt främja en god hälsoutveckling och samtidigt 

identifiera och stärka personer med flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer tidigt, 

kan samhället bidra till färre ANTS-relaterade problem och ökad jämlikhet i hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2022).   

 

2.3. Samverkan  

Framtagandet av planen har skett genom en styrgrupp och en arbetsgrupp med 

representanter från kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

förvaltningen för arbete och välfärd och Växjöbostäder. 

Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional Handlingsplan 

ANDTS och brottsförebyggande arbete, 

 

2.4. Hållbara Växjö 2030  

ANDTS-planen ligger inom ramen för hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030, 

som är en del för att nå Växjö kommuns vision; en fantastisk plats att bo, leva och 

verka i för invånare, företagare och besökare - idag och i framtiden. 

ANDTS-planen bidrar till flera målbilder i hållbarhetsprogrammet, den ligger i linje 

med ett Växjö som år 2030 är ”Tryggt och tillitsfullt”, ”Rättvist och ansvarstagande”, 

”Växande och inkluderande” och ”Grönt och hälsosamt”. 

ANDTS-planen är därför ur många perspektiv ett strategiskt viktigt område för att 

uppnå ett mer hållbart Växjö 2030. 
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Planen arbete bedöms bidra till utmaningarna i Hållbara Växjö 2030; Jämlikhet och 

jämställdhet, Trygghet och samhällsgemenskap, Hälsa och välbefinnande och 

Kunskap, livslångt lärande och utbildning. 

 

2.5. Växjö kommuns processer och riktningsmål 

ANDTS-planen riktar sig till samtliga huvudprocesser. Planen gäller samtliga 

förvaltningar och bolag utifrån vilka insatser som respektive nämnd och styrelse 

väljer att utveckla. 

 

3. Utvecklings- och insatsområden 

I Växjö kommun bör uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet 

med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, 

anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ha fortsatt och tydlig prioritet. 

Växjö kommun ska arbeta för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande 

ANDTS-arbete. 

Med utgångspunkt från en indelning av förebyggande insatser med tre 

fokusområden består planen av tre utvecklingsområden: Insatser för alla, insatser för 

särskilda grupper och insatser för enskilda personer. 

Inom utvecklingsområdena finns insatsområden som kan bidra till en tydlig grund för 

prioritering för kommunens verksamheters arbete och en positiv utveckling inom 

området ANDTS. 

3.1. Utvecklingsområdet insatser för alla  

Utvecklingsområdet avser insatser innan problem vad gäller alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel har utvecklats.  Följande insatsområden för hela 

befolkningen bör prioriteras. 
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3.1.1. Barnens bästa gäller! 

Växjö kommun, övriga kommuner i länet och Region Kronoberg utvecklar tillsammans 

med polisen och idéburen sektor en arbetsmodell, Kronobarnsmodellen för att på 

bästa möjliga vis arbeta med fokus på främjande och förbyggande arbete, gå tidigt 

in i skeenden som rör barn samt upparbeta en god och likvärdig samverkan mellan 

alla verksamheter och aktörer som möter barn.  

Växjö kommun ska  

 inom ramen för Barnens bästa gäller! och arbetsmodellen 

Kronobarnsmodellen utveckla det förebyggande ANDTS-arbetet. 

 

3.1.2. Främja goda relationer och tillgängliga miljöer 

Växjö kommun arbetar för goda relationer mellan vuxna och barn och ungdomar.  

Växjö kommun ska  

 prioritera insatser som syftar till att utveckla social kompetens och förmågan 

att fatta sunda beslut och 

 prioritera insatser som syftar till att utveckla en skyddande och vårdande miljö 

som främjar lärande och som har tydliga regler om användandet av droger. 

 

Växjö kommun ska  

 utveckla arbetet med inkluderande och tillgängliga miljöer som utgår ifrån 

barns behov, delaktighet och intressen. Arbetet bör omfatta den fysiska, 

sociala och pedagogiska miljön. 

 utveckla arbetet med att främja barn och ungas delaktighet och bärande 

relationer till tillitsfulla vuxna. Hänsyn ska tas till alla barn och ungas behov 

och förutsättningar och alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att nå så 

långt som möjligt i sin personliga utveckling. 
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3.1.3. Främjande fysiska miljöer 

Växjö kommun arbetar för att den fysiska miljön främjar hälsan och inte möjliggör 

bruk av droger.  

Växjö kommun ska 

 utveckla arbetet med att identifiera och kartlägga platser för öppen 

narkotikaförsäljning och vidta situationella åtgärder för att påverka 

situationer och bryta mönster i syftet att motverka öppen narkotikaförsäljning 

 ha tobaksfria områden, tobaksfria skolor/tobaksfri skoltid och 

 ska ha narkotikafria bostäder/bostadsområden.    

 

3.1.4. Gemensamma metoder och strategier 

I Växjö kommun ska förvaltningar och bolag ha gemensamma metoder och strategier 

inom området ANDTS. 

Växjö kommun ska   

 arbeta för likvärdighet mellan skolorna inom området ANDTS och 

 arbeta fram ett evidensbaserat material som kan ingå i undervisningen i olika 

årskurser. 

 

3.1.5. Sammanställ och förmedla kunskap om ANDTS 

Växjö kommun ska ha ett kunskapsbaserat ANDTS-arbete. Växjö kommun ska 

sammanställa och kommunicera kunskap om ANDTS internt och externt. 

 

3.1.6. Alkoholprevention för äldre 

Växjö kommun ska utveckla det alkoholpreventiva arbetet för äldre med kunskap om 

att alkohol i kombination med åldrandet kan öka risken för skador och sjukdomar. 
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3.2. Utvecklingsområdet insatser för särskilda grupper 

Utvecklingsområdet avser insatser för särskilda riskgrupper. Följande 

förebyggande insatsområden bör prioriteras.  

 

3.2.1 Utveckla samverkansformer 

Växjö kommun ska utveckla former för samordning, så att de förebyggande 

insatserna kan komplettera varandra och därmed ge större effekt. 

 

Växjö kommun ska 

 ha särskilt fokus på samverkan mellan utbildning, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, polis, bostadsbolag och idéburen sektor.  

 delta i regional samverkan inom ramen för Regional Handlingsplan ANDTS och 

brottsförebyggande arbete, 

 samverka med restaurangerna genom metoden Ansvarsfull Alkoholservering.  

 

3.2.2. Tydliga rutiner och vad som händer sedan 

Växjö kommun ska ha generella framtagna rutiner som beskriver hur man agerar när 
det finns misstanke om att brukare/klient/elev har problem kopplat till ANDTS. 

 

3.2.3. Föräldraskapsstöd 

I Växjö kommun erbjuds föräldern tidigt och lättillgängligt stöd i föräldrarollen.  

Växjö kommun ska erbjuda 

 föräldrastöd/individuella samtal, föräldrautbildningar och tematiska 

föräldramöten. 

 

3.3. Utvecklingsområdet stöd till enskilda personer 

Utvecklingsområdet avser insatser riktat till individer som redan utvecklat problem. 

Följande åtgärdande insatsområden bör prioriteras. 
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3.3.1. Riktat stöd till barn och unga 

Det är en riskfaktor att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom eller alkohol 

och narkotikadiagnos, förälder som har problem med spel och pengar. 

 

Växjö kommun ska  

 erbjuda stödgrupper för barn med erfarenhet av beroende, våld, psykisk 

ohälsa och/eller starka föräldrakonflikter i sin familj och stödgrupper för barn i 

familjer med alkoholmissbruk och eller våld.  

 

3.3.2. Stärk den enskildes resurser 

Växjö kommun ska stärka den enskildes resurser, funktionsförmåga och möjligheter till 

självständigt liv, exempelvis genom stöd till sysselsättning, bostad och utbildning. 

 

3.3.3. Förtydliga roller och samverkan 

För att förbättra stöd till ungdomar ska roller och samverkan förtydligas mellan olika 

insatser som exempelvis mobila team, fältsekreterare och skolsocionomer. 
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Ordlista 

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete handlar om att med olika insatser undvika att något händer 

som påverkar hälsan negativt, det vill säga kan leda till olyckor eller sjukdom.  

När det gäller förebyggande arbete är det vanligt att utgå från indelningen i 

indikerad (riktat till individer som redan utvecklat problem), selektiv (riktat till 

särskilda riskgrupper) och universell (riktat till hela befolkningen innan problemen har 

utvecklats) nivå.  

Insatser på universell nivå, som riktar sig till hela populationer, kan antas påverka 

fler individer med ökad risk för problem än insatser på grupp- och individnivå. Det 

betyder att små insatser för många kan ge större effekter i befolkningen som helhet. 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 

Hälsofrämjande arbete   

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av ambitionen att identifiera och 

stärka individens egna resurser och att öka delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan. Det kan handla om insatser på befolknings- och gruppnivå, men även om 

att stödja den enskilda individen att ta eget ansvar för sin hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 

Föräldraskapsstöd  

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som 

stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla 

om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka 

föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk (Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd, 2022). 
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Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention syftar till att förebygga brott genom att förändra 

situationer där brott sker för att minska och/eller minimera faktorer som möjliggör att 

brott sker. Det kan handla om att öka ansträngningen som krävs för att begå 

brottet, öka risken att upptäckas, minska belöningen av brottet, minska 

provokationer som kan medföra en brottslig aktivitet, och att ta bort ursäkter till att 

begå brottsliga handlingar (Brå, 2022). 
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ANDTS-plan för Växjö kommun  
     
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ANDTS-plan för Växjö kommun.   

 
Bakgrund 
Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 revideras. 
Uppdraget är att ta fram en plan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, 
tobak, spel) som ska gälla för hela Växjö kommunkoncern, förvaltningar 
och bolag, med ett verksamhets- och samhällsperspektiv. Planen ska 
skapa en tydlig grund för prioritering för kommunens verksamheters 
arbete med ANDTS. Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog-
och spelmissbruk - för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt 
Värends räddningstjänst antogs 2021, vilken avser 
arbetsgivarperspektivet. 

 
Sammanfattning 
Alkohol- och drogpolicy för Växjö kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2005-01-20 ska enligt internbudget 2014 revideras. 
Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional 
handlingsplan ANDTS och brottsförebyggande arbete. Policy för att 
förebygga och hantera alkohol-, drog-och spelmissbruk - för Växjö 
kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst antogs 
2021, vilken avser arbetsgivarperspektivet. 
 
I utredningen har hänsyn tagits till följande dokument:  

Folkhälsomyndigheten (2022): Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, 
narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga  

Länsstyrelsen Kronoberg (2022): Regional handlingsplan ANDTS och 
brottsförebyggande arbete 2022–2026.  

Regeringens skrivelse 2021/22:213: En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–
2025.  

SOU 2021:93 Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen: Från delar 
till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  
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Bedömning  
Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och 
spel om pengar. Användning av ANDTS är också förknippad med en 
självrapporterad sämre allmän hälsa, mer psykiska besvär och 
suicidtankar. Bland personer som har flera ANDTS-bruk är det också fler 
som har en socioekonomiskt utsatt position. Ett förebyggande arbete 
med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer kan därför ge resultat 
inom flera områden.   

 I Växjö kommun bör uppsökande och andra förebyggande 
insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser 
och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser 
till barn och unga ha fortsatt och tydlig prioritet. 

Växjö kommun ska arbeta för ett effektivt och kunskapsbaserat 
förebyggande ANDTS-arbete. 
 
Framtagandet av planen har skett genom en styrgrupp och en 
arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd och 
Växjöbostäder. 

Med utgångspunkt från en indelning av förebyggande insatser i tre 
nivåer består planen av tre utvecklingsområden: Insatser för alla, 
insatser för särskilda grupper och insatser för enskilda personer. 

Inom utvecklingsområdena finns insatsområden som bidrar till en tydlig 
grund för prioritering för kommunens verksamheters inom området 
ANDTS. 
 
Planen är framtagen med bakgrund av samsjuklighetsutredningens 
förslag att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett 
ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Uppsökande och andra 
förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, 
resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt 
insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat 
kommunalt ansvar. 
 

 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr)  
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 
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Planen innehåller inga åtgärder som kan kostnadsberäknas. Åtgärder 
och prioriteringar planeras av respektive nämnd, eller i samverkan dem 
emellan, och lyft i den årliga budgetprocessen. 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja. Ett minskat bruk av alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och 
spel har positiv påverkan på 
folkhälsan. 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Ja. Riktat stöd till barn och unga 
är ett insatsområde. Det är en 
riskfaktor att växa upp med en 
förälder med psykisk sjukdom 
eller alkohol och 
narkotikadiagnos, förälder som 
har problem med spel och pengar. 
 

 

Ett minskat bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel har 
positiv påverkan på folkhälsan. 
 
Implementering och uppföljning 
Planen innehåller inga beskrivningar av enskilda aktiviteter utan pekar 
ut insatsområden. Enskilda aktiviteter definieras i den årliga budgeten 
och arbetas in i varje nämnds och styrelser internbudget och affärsplan.  

Förvaltningschefer och VD ansvarar för att planens utvecklings- och 
insatsområden beaktas i vardagen. Nämnderna, styrelserna och 
direktionen ansvarar för att planerna inkluderas i den politiska 
styrningen av förvaltningar, bolag och förbund. 

Effekter och resultat som helt eller delvis är en följd av planen följs upp i 
den ordinarie uppföljningen av verksamhet och ekonomi.  
 
Beslutsunderlag 

Folkhälsomyndigheten (2022): Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, 
narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga 



 Ärende 
Dnr KS 2014-00627 
2022-09-12 

  
 

 4 (4) 

Länsstyrelsen Kronoberg (2022): Regional handlingsplan ANDTS och 
brottsförebyggande arbete 2022–2026. 

Regeringens skrivelse 2021/22:213: En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–
2025. 

SOU 2021:93 Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen: Från delar 
till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 
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1. Inledning 

1.1. Växjö kommunkoncerns styrmodell 

I Växjö kommunkoncerns styrmodell samlas krafterna för att nå visionen om att 

skapa en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och 

besökare – idag och i framtiden. Hållbarhetsprogrammet och planer blir levande 

då de tillsammans med nya initiativ, förändringar och behov ses i en helhet i 

respektive huvudprocess och stödprocess. Detta förmedlas genom den årliga 

budgetprocessen till varje nämnd och styrelse.  

 Planen förtydligar den politiska viljeinriktningen och tydliggör beroenden 

och samverkan mellan processer, förvaltningar och bolag. Externa 

intressenter kan komma att beröras. 

 Planen innehåller inga beskrivningar av enskilda aktiviteter utan ger 

förslag på möjliga åtgärdsområden som kan bidra till positivt till 

hållbarhetsprogrammets målbilder och huvudprocessernas riktningsmål. 

Enskilda aktiviteter definieras i den årliga budgeten och arbetas in i varje 

nämnds och styrelser internbudget och affärsplan.  

 Planen innehåller inga mål eller nyckeltal. Uppföljning av måluppfyllelse 

sker genom analys av nyckeltal i Växjö kommuns årliga budget och i 

Hållbara Växjö 2030. 

 Planen inbegriper prioriterade utvecklingsområden och insatsområden som 

Växjö kommunkoncern har rådighet över eller har möjlighet att påverka. 

Växjö kommun ses härmed som en möjliggörare för att åstadkomma goda 

resultat för den långsiktiga utvecklingen tillsammans med externa 

intressenter.  

 Planen innehåller inte aspekter kopplade till organisation eller resurser. 

Ställningstaganden rörande dessa delar ingår i budgetprocessen.  
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2. Bakgrund  

2.1. Syfte  

ANDTS-plan för Växjö kommun är en gemensam viljeriktning för att skapa gemensam 

styrka och synergieffekter och en tydligare systematik i arbetet med frågor som rör 

ANDTS, 

Planen ska skapa en tydlig grund för prioritering för kommunens verksamheters 

arbete med ANDTS. 

 

2.2. Risk och skyddsfaktorer  

Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om 

pengar. Användning av ANDTS är också förknippad med en självrapporterad sämre 

allmän hälsa, mer psykiska besvär och suicidtankar. Bland personer som har flera 

ANDTS-bruk är det också fler som har en socioekonomiskt utsatt position. Ett 

förebyggande arbete med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer kan därför ge 

resultat inom flera områden.    

Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett utfall, till exempel att barn och unga 

ska börja använda eller få problem av alkohol, narkotika, tobak eller spel om 

pengar. Skyddsfaktorer är faktorer som skyddar människor från ohälsa kopplad till 

olika levnadsvanor och dämpar effekten av riskfaktorer. 

Gemensamma riskfaktorerna för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar är: 

 Lägre socioekonomisk position utifrån föräldrars utbildningsnivå, yrke och 

bostadsområde.   

 Sämre skolprestationer som låga, ofullständiga eller inga slutbetyg från 

grundskolan.  

 Frånvaron av trygga uppväxtvillkor, exempelvis att växa upp med en förälder 

eller i familjehem, förälder med psykisk sjukdom, förälder med alkohol- eller 

narkotikadiagnos eller problem med spel om pengar, förälder som får 

fängelsestraff eller med våld i hemmet.  
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 Användning av någon av substanserna eller att spela om pengar. Individuella 

förutsättningar neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD, 

beteendeproblem eller att vara pojke.                                                                                                                         

Genom att fokusera på att allmänt främja en god hälsoutveckling och samtidigt 

identifiera och stärka personer med flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer tidigt, 

kan samhället bidra till färre ANTS-relaterade problem och ökad jämlikhet i hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2022).   

 

2.3. Samverkan  

Framtagandet av planen har skett genom en styrgrupp och en arbetsgrupp med 

representanter från kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

förvaltningen för arbete och välfärd och Växjöbostäder. 

Planen grundar sig i den nationella ANDTS-strategin och Regional Handlingsplan 

ANDTS och brottsförebyggande arbete, 

 

2.4. Hållbara Växjö 2030  

ANDTS-planen ligger inom ramen för hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030, 

som är en del för att nå Växjö kommuns vision; en fantastisk plats att bo, leva och 

verka i för invånare, företagare och besökare - idag och i framtiden. 

ANDTS-planen bidrar till flera målbilder i hållbarhetsprogrammet, den ligger i linje 

med ett Växjö som år 2030 är ”Tryggt och tillitsfullt”, ”Rättvist och ansvarstagande”, 

”Växande och inkluderande” och ”Grönt och hälsosamt”. 

ANDTS-planen är därför ur många perspektiv ett strategiskt viktigt område för att 

uppnå ett mer hållbart Växjö 2030. 
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Planen arbete bedöms bidra till utmaningarna i Hållbara Växjö 2030; Jämlikhet och 

jämställdhet, Trygghet och samhällsgemenskap, Hälsa och välbefinnande och 

Kunskap, livslångt lärande och utbildning. 

 

2.5. Växjö kommuns processer och riktningsmål 

ANDTS-planen riktar sig till samtliga huvudprocesser. Planen gäller samtliga 

förvaltningar och bolag utifrån vilka insatser som respektive nämnd och styrelse 

väljer att utveckla. 

 

3. Utvecklings- och insatsområden 

I Växjö kommun bör uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet 

med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, 

anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ha fortsatt och tydlig prioritet. 

Växjö kommun ska arbeta för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande 

ANDTS-arbete. 

Med utgångspunkt från en indelning av förebyggande insatser med tre 

fokusområden består planen av tre utvecklingsområden: Insatser för alla, insatser för 

särskilda grupper och insatser för enskilda personer. 

Inom utvecklingsområdena finns insatsområden som kan bidra till en tydlig grund för 

prioritering för kommunens verksamheters arbete och en positiv utveckling inom 

området ANDTS. 

3.1. Utvecklingsområdet insatser för alla  

Utvecklingsområdet avser insatser innan problem vad gäller alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel har utvecklats.  Följande insatsområden för hela 

befolkningen bör prioriteras. 
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3.1.1. Barnens bästa gäller! 

Växjö kommun, övriga kommuner i länet och Region Kronoberg utvecklar tillsammans 

med polisen och idéburen sektor en arbetsmodell, Kronobarnsmodellen för att på 

bästa möjliga vis arbeta med fokus på främjande och förbyggande arbete, gå tidigt 

in i skeenden som rör barn samt upparbeta en god och likvärdig samverkan mellan 

alla verksamheter och aktörer som möter barn.  

Växjö kommun ska  

 inom ramen för Barnens bästa gäller! och arbetsmodellen 

Kronobarnsmodellen utveckla det förebyggande ANDTS-arbetet. 

 

3.1.2. Främja goda relationer och tillgängliga miljöer 

Växjö kommun arbetar för goda relationer mellan vuxna och barn och ungdomar.  

Växjö kommun ska  

 prioritera insatser som syftar till att utveckla social kompetens och förmågan 

att fatta sunda beslut och 

 prioritera insatser som syftar till att utveckla en skyddande och vårdande miljö 

som främjar lärande och som har tydliga regler om användandet av droger. 

 

Växjö kommun ska  

 utveckla arbetet med inkluderande och tillgängliga miljöer som utgår ifrån 

barns behov, delaktighet och intressen. Arbetet bör omfatta den fysiska, 

sociala och pedagogiska miljön. 

 utveckla arbetet med att främja barn och ungas delaktighet och bärande 

relationer till tillitsfulla vuxna. Hänsyn ska tas till alla barn och ungas behov 

och förutsättningar och alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att nå så 

långt som möjligt i sin personliga utveckling. 
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3.1.3. Främjande fysiska miljöer 

Växjö kommun arbetar för att den fysiska miljön främjar hälsan och inte möjliggör 

bruk av droger.  

Växjö kommun ska 

 utveckla arbetet med att identifiera och kartlägga platser för öppen 

narkotikaförsäljning och vidta situationella åtgärder för att påverka 

situationer och bryta mönster i syftet att motverka öppen narkotikaförsäljning 

 ha tobaksfria områden, tobaksfria skolor/tobaksfri skoltid och 

 ska ha drogfria bostäder/bostadsområden.    

 

3.1.4. Gemensamma metoder och strategier 

I Växjö kommun ska förvaltningar och bolag ha gemensamma metoder och strategier 

inom området ANDTS. 

Växjö kommun ska   

 arbeta för likvärdighet mellan skolorna inom området ANDTS och 

 arbeta fram ett evidensbaserat material som kan ingå i undervisningen i olika 

årskurser. 

 

3.1.5. Sammanställ och förmedla kunskap om ANDTS 

Växjö kommun ska ha ett kunskapsbaserat ANDTS-arbete. Växjö kommun ska 

sammanställa och kommunicera kunskap om ANDTS internt och externt. 

 

3.1.6. Alkoholprevention för äldre 

Växjö kommun ska utveckla det alkoholpreventiva arbetet för äldre med kunskap om 

att alkohol i kombination med åldrandet kan öka risken för skador och sjukdomar. 
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3.2. Utvecklingsområdet insatser för särskilda grupper 

Utvecklingsområdet avser insatser för särskilda riskgrupper. Följande 

förebyggande insatsområden bör prioriteras.  

 

3.2.1 Utveckla samverkansformer 

Växjö kommun ska utveckla former för samordning, så att de förebyggande 

insatserna kan komplettera varandra och därmed ge större effekt. 

 

Växjö kommun ska 

 ha särskilt fokus på samverkan mellan utbildning, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, polis, bostadsbolag och idéburen sektor.  

 delta i regional samverkan inom ramen för Regional Handlingsplan ANDTS och 

brottsförebyggande arbete, 

 samverka med restaurangerna genom metoden Ansvarsfull Alkoholservering.  

 

3.2.2. Tydliga rutiner och vad som händer sedan 

Växjö kommun ska ha generella framtagna rutiner som beskriver hur man agerar när 
det finns misstanke om att brukare/klient/elev har problem kopplat till ANDTS. 

 

3.2.3. Föräldraskapsstöd 

I Växjö kommun erbjuds föräldern tidigt och lättillgängligt stöd i föräldrarollen.  

Växjö kommun ska erbjuda 

 föräldrastöd/individuella samtal, föräldrautbildningar och tematiska 

föräldramöten. 

 

3.3. Utvecklingsområdet stöd till enskilda personer 

Utvecklingsområdet avser insatser riktat till individer som redan utvecklat problem. 

Följande åtgärdande insatsområden bör prioriteras. 
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3.3.1. Riktat stöd till barn och unga 

Det är en riskfaktor att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom eller alkohol 

och narkotikadiagnos, förälder som har problem med spel och pengar. 

 

Växjö kommun ska  

 erbjuda stödgrupper för barn med erfarenhet av beroende, våld, psykisk 

ohälsa och/eller starka föräldrakonflikter i sin familj och stödgrupper för barn i 

familjer med alkoholmissbruk och eller våld.  

 

3.3.2. Stärk den enskildes resurser 

Växjö kommun ska stärka den enskildes resurser, funktionsförmåga och möjligheter till 

självständigt liv, exempelvis genom stöd till sysselsättning, bostad och utbildning. 

 

3.3.3. Förtydliga roller och samverkan 

För att förbättra stöd till ungdomar ska roller och samverkan förtydligas mellan olika 

insatser som exempelvis mobila team, fältsekreterare och skolsocionomer. 
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Ordlista 

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete handlar om att med olika insatser undvika att något händer 

som påverkar hälsan negativt, det vill säga kan leda till olyckor eller sjukdom.  

När det gäller förebyggande arbete är det vanligt att utgå från indelningen i 

indikerad (riktat till individer som redan utvecklat problem), selektiv (riktat till 

särskilda riskgrupper) och universell (riktat till hela befolkningen innan problemen har 

utvecklats) nivå.  

Insatser på universell nivå, som riktar sig till hela populationer, kan antas påverka 

fler individer med ökad risk för problem än insatser på grupp- och individnivå. Det 

betyder att små insatser för många kan ge större effekter i befolkningen som helhet. 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 

Hälsofrämjande arbete   

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av ambitionen att identifiera och 

stärka individens egna resurser och att öka delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan. Det kan handla om insatser på befolknings- och gruppnivå, men även om 

att stödja den enskilda individen att ta eget ansvar för sin hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). 

 

Föräldraskapsstöd  

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som 

stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla 

om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka 

föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk (Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd, 2022). 



Information från  
Växjö kommun 

13 
 

 

Situationell brottsprevention 

Situationell brottsprevention syftar till att förebygga brott genom att förändra 

situationer där brott sker för att minska och/eller minimera faktorer som möjliggör att 

brott sker. Det kan handla om att öka ansträngningen som krävs för att begå 

brottet, öka risken att upptäckas, minska belöningen av brottet, minska 

provokationer som kan medföra en brottslig aktivitet, och att ta bort ursäkter till att 

begå brottsliga handlingar (Brå, 2022). 
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§ 401 Dnr 2022-00558 
 

Vård- och omsorgsavgifter 2023  

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 

vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.   
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 
belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 
hemtjänsttimme till 418 kronor.  

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20). 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2. En del belopp kan inte preciseras 
eftersom kostnader som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift 
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader. Beloppen meddelas under december och då kommer 
2022 års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2023. Dessa 
delar är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt 
framgår i bilaga 3. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 392/2022 föreslagit följande: 
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1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.   
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 
belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 
hemtjänsttimme till 418 kronor.  

 
-Beslut omsorgsnämnden § 70/2022 
-Beslut omsorgsnämndens arbetsutskott § 51/2022 
-Förvaltningschefens skrivelse daterad den 4 oktober 2022 
-Nämnden för arbetet och välfärds beslut § 190/2022 
-Bilaga 1, Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och 
  omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
-Bilaga 2, Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 
  omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
-Bilaga 3, Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt  
  omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna. 
 



 

 

Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00558 
2022-11-15 
  

  
Kommunstyrelsen 

Ordförandes förslag till beslut - Vård- och 
omsorgsavgifter 2023             
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsanvisningar för 
vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun, enligt till ärendet 
bilagda förslag. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.   
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera 
belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer självkostnaden för en 
hemtjänsttimme till 418 kronor.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20). 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2. En del belopp kan inte preciseras 
eftersom kostnader som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift 
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader. Beloppen meddelas under december och då kommer 
2022 års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2023. Dessa 
delar är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt 
framgår i bilaga 3. 

Beslutsunderlag  
-Beslut omsorgsnämnden § 70/2022 
-Beslut omsorgsnämndens arbetsutskott § 51/2022 
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-Förvaltningschefens skrivelse daterad den 4 oktober 2022 
 
-Nämnden för arbetet och välfärds beslut § 190/2022 
 
-Bilaga 1, Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
 
-Bilaga 2, Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
 
-Bilaga 3, Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt 
omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna. 
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§ 70 Dnr 2022-00038 
 

Förslag till kommunfullmäktige gällande 
tillämpningsanvisningar angående vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2023 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderade 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun. 
Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.  
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som 
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av 
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.  
3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor.   
 
Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20) 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2.  
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Beloppen 
meddelas under december och då kommer 2022 års belopp att ersättas 
med de som kommer att gälla 2023. Dessa delar är markerade med 
kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 51 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
följande: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderade 
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt omsorgsnämnden att 
justera belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. 

3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor.   

 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 oktober redogjort 
för ärendet om lämnat förslag till beslut. 
 
Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun från och med 2023-01-01 
 
Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i 
Växjö kommun från och med 2023-01-01 
 
Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att 
justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas av  
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd  
 



 

 
Omsorgsförvaltningen 1 (2) 
 

Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-41000 Fax  Org.nr 212000-0662  
E-post info@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr ON 2022-00038 
2022-10-04 
  

 
Annica Pettersson 
avgiftshandläggare 

 
 
Omsorgsnämnden 
 
 
  

Förslag till kommunfullmäktige gällande 

tillämpningsanvisningar angående vård- och 

omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2023  
      
Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 
2023.  

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna 
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om 
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader.  

3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor.   

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20) 

 

Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2.  

En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Beloppen 
meddelas under december och då kommer 2022 års belopp att ersättas 
med de som kommer att gälla 2023. Dessa delar är markerade med 
kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3 
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Beslutsunderlag 
Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun från och med 2023-01-01 

Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i 
Växjö kommun från och med 2023-01-01 

Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att 
justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Nämnden för arbete och välfärd  
 
 
 
 
 
 

Ewa Ekman     
förvaltningschef 

Liselott Trinse 
enhetschef 
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Kapitel 1. Avgifter SoL 

 

1. Beräkning av avgiftsunderlag 
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån bestämmelserna i 8 kap 4 § Socialtjänstlagen. 
 
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som någon kan antas komma att få under de närmaste 
tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. Avgiftsunderlaget  
beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt  
inkomstskattelagstiftningen.  
 
Dessutom ska bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, boendetillägg och bostadsbidrag anses 
som inkomst. Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige räknas in, till exempel 
utländsk inkomst.  
 
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. Däremot påverkar förmögenhet 
möjligheten att få nedsatt avgift som kompensation för dubbla boendekostnader. 
 
Skatten beräknas enligt gällande skattelagstiftning. Skatteavdrag för kyrkoavgift görs om den 
enskilde är medlem i trossamfund och betalar sin avgift via skattsedel. Om kyrkoavgiften 
skiljer inom kommunen beräknas den genomsnittliga avgiften. 
 

1.1 Egna företagare 

Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, sker en 
individuell prövning av uppgiven inkomst. Som underlag vid inkomstberäkningen kan 
Försäkringskassans beräkningsmetoder tillämpas. 
 

1.2 Makar, sambo och sammanboende 

Makars inkomster läggs samman och delas lika. Registrerad partner jämställs med makar. 
 
För sammanboende som inte är makar läggs inte inkomsterna ihop utan räknas var för sig 
eftersom det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. 
 
Övriga sammanboende, t ex syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som  
ensamstående när den avgiftsgrundande inkomsten fastställs. 
 

1.3 Barn 

Föräldrars inkomst räknas när avgift för insatser enligt socialtjänstlagen avser barn upp till 18 
år. Om barnet, efter 18 års ålder, studerar i grundskola, går gymnasieutbildning eller liknande 
grundutbildning, räknas föräldrarnas inkomst, dock längst tills barnet fyller 21 år. 
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1.4 Anhörigvårdare  

För anhörigvårdare som är anställda av kommunen räknas inte lönen som anhörigvårdare in i 
den avgiftsgrundande inkomsten. 

1.5 Bostadslån och övriga skulder 

Hänsyn tas till den enskildes låneskulder som rör den egna stadigvarande bostaden, det vill 
säga bolån. Någon hänsyn till övriga skulder tas inte. 
 

2. Högsta avgift för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, 
hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Den enskildes avgift för hemtjänst och boendestöd i ordinärt och särskilt boende, tillfällig 
placering, trygghetslarm, samt avgifter som avses i 26 § 3 st. hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) får sammanlagt per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 (SFS 2015:967) 
gånger prisbasbeloppet (52 500, 2023), (8 kap. 5 § SoL), vilket motsvarar högst 2 359 kronor i 
2023 års prisnivå. Avgift för kost, hygienartiklar och sänglinne tillkommer när den enskilde 
erhåller detta genom kommunen. (KF 2016-11-15) 
 
För var och en som får hjälp tas ett individuellt beslut. För makar eller sammanboende som 
båda får hjälp kan avgiften som högst bli 2 x 2 359 kronor per månad. 
 
Den som beviljas bistånd enligt Socialtjänstlagen i form av särskilt boende (vårdbostad) 
erlägger högsta avgift utifrån sin betalningsförmåga (ON §170 2007-12-12) 
 
Den enskilde får i exempelvis dessa fall betala en lägre avgift än 2 359 kronor per månad: 

• När avgiftsutrymmet per månad understiger 2 359 kronor 
• När kommunens självkostnad för en månad understiger  

2 359 kronor (motsvarar ca 5.64 timmar/månad) 
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3. Förbehållsbelopp 
Den enskilde har rätt till ett visst belopp för sina personliga utgifter, ett s.k. förbehållsbelopp. 
Förbehållsbeloppet utgörs av minimibeloppet och den faktiska boendekostnaden. Den faktiska 
boendekostnaden beräknas enligt modell som beskrivs under punkten 5.1 
 

4. Minimibelopp 
De lagstadgade minimibeloppen (SoL 8 kap 7 §) ska täcka normalkostnader för följande poster:  
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det 
bör observeras att reglerna om minimibelopp inte innebär att kommunen har skyldighet att 
betala ut medel till en omsorgstagare för att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen 
angivna nivån för minimibeloppet.  
 
Enligt förarbetena till socialtjänstlagen avgiftsbestämmelser bör yngre personer med 
funktionshinder framhållas då de ofta har merkostnader på grund av funktionshindret som 
skall beaktas i skälig nivå.  
 
Kommunens motiv för ett högre minimibelopp för personer i åldersintervallet  
19-65 år är att dessa, i många fall yngre personer med funktionsnedsättning, normalt har 
högre kostnader för kost, hushållsinvesteringar, fritid, resor och minimibeloppet ska beräknas 
till en nivå som överstiger det i socialtjänstlagens lagstadgade minimibeloppet med 10 %. 

4.1 Minimibeloppets storlek  

 
Familjesammansättning och 
ålder 

Minimibelopp  
 

Minimibelopp per månad* 
Från och med 230101 

Ensamstående över 66 år Enligt SoL 8 kap 7 § 1. 6 470 kronor per person  
 

Makar och sambor över 66 år Enligt SoL 8 kap 7 § 2. 
5 279 kronor per person 
 

Ensamstående 19-65 år 
10 % högre än minimibelopp enligt 
SoL 8 kap 7 § 1. 

7 117 kronor per person 
 

Makar och sambor 19-65 år 10 % högre än minimibelopp enligt 
SoL 8 kap 7 § 2. 

5 807 kronor per person 
 

* Beloppen justeras vid lagändring och ändring av prisbasbelopp. 
 
4.1.1 Minimibelopp för hemmavarande barn 
Förälder är försörjningspliktig för barn upp till 18 år. Om barnet, efter 18 års ålder, studerar i 
grundskola, går gymnasieutbildning eller liknande grundutbildning är förälder 
försörjningspliktig till och med att barnet har fyllt 21 år. En höjning av minimibeloppet görs 
med en tolftedel av 81 procent av prisbasbeloppet per hemmavarande barn. För 2023 
motsvarar det 3 544 kronor per barn och månad. 
 

4.2 Höjning av minimibeloppet 

Under vissa förutsättningar fastställs minimibeloppet till en högre nivå (8 kap. 8 § 1:a st. SoL) 
om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. 
Kostnaderna ska vara varaktiga under större delen av ett år, styrkta och överstiga minst 
200 kr per månad. 
 
Kostnader som täcks av annat bidrag eller ersättning, till exempel merkostnadsersättning, kan 
inte föranleda höjning av minimibeloppet. 
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4.2.1 Fördyrade matkostnader till följd av färdiglagad mat i särskilt boende, 
tillfällig placering (korttidsvistelse/växelvård/trygghetsplats och palliativ 
vård i korttidsboende) och måltider vid måltidsorganisationens 
restauranger 
 
Alla omsorgstagare som har beslut om måltidsinsats, bor i särskilt boende (vårdbostad) eller 
vistas på tillfällig placering, får en höjning av minimibeloppet för tillagningskostnader enligt 
metod som finns i proposition 2002/01:149 sidan 41, med justeringen att belopp används för 
gruppen 61 år och äldre. 
 

Höjningen kan för 2022 bli högst 1 641 kronor per månad enligt följande  
exempel: 
 
2022 tar kommunen 4 211 kronor per månad för heldygnskost. Det belopp för livsmedel som 
ingår i minimibeloppet för en som äter alla mål hemma är 2 570 kronor per månad. 
Minimibeloppet höjs därför med 1 641 kronor, d v s skillnaden mellan  
4 211 och 2 570.  

 
Höjningen av minimibeloppet i andra fall varierar med hänsyn till hur mycket kommunen 
debiterar för kosten, se följande tabeller. 
 
Särskilt boende 
Kommunens debitering för matabonnemang i 
särskilt boende per månad 2023 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

Frukost 854 kronor    309 kronor  
Middag inkl dryck kaffe och dessert 2 288 kronor    832 kronor 
Kvällsmat 1 220 kronor     440 kronor  
Helkost 4 433 kronor 1641 kronor 
Sondmat 1 130 kronor        0 kronor 

 
Tillfällig placering, dagverksamhet och måltider vid måltidsorganisationens restauranger 
Kommunens debitering 
för kost per månad 

Genomsnittskostnad av 
intervallet 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

Upp till 701 kronor  Ingen höjning  
   702 – 1 122 kronor    912 kronor    355 kronor 
1 123 – 1 543 kronor 1 333 kronor    519 kronor  
1 544 – 1 964 kronor 1 754 kronor    684 kronor 
1 965 – 2 385 kronor 2 175 kronor    848 kronor 
2 386 – 2 666 kronor 2 526 kronor    984 kronor 
2 667 – 2 947 kronor 2 807 kronor 1 094 kronor 
2 948 – 3 368 kronor 3 158 kronor 1 231 kronor 
3 369 – 3 649 kronor 3 509 kronor 1 367 kronor 
3 650 – 4 070 kronor 3 860 kronor 1 504 kronor 
4 071 – 4 351 kronor 4 211 kronor 1 641 kronor 

 
I tabellen ovan har en genomsnittskostnad av beloppen i intervallerna räknats fram.  
Minimibeloppet baseras på genomsnittskostnaden. 
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De omsorgstagare som har beslut om måltidsinsats eller biståndsbedömd matdistribution och 
äter i måltidsorganisationens restauranger, dock mindre än motsvarande halvt abonnemang 
middag, ges inget tillägg för fördyrade matkostnader eftersom behovet inte anses som 
varaktigt. 
 
Vid kombination av matdistribution och andra insatser med behov av färdiglagad mat, räknas 
ett individuellt minimibelopp för tillagningskostnader fram beroende på den totala kostnaden 
för mat. 
 

4.2.2 Fördyrade matkostnader i samband med matdistribution 
När omsorgstagare har ett biståndsbeslut om matdistribution, så kallade  
matabonnemang, ska kommunen ta hänsyn till förhöjda matkostnader. Omsorgstagaren 
erhåller en höjning av minimibeloppet som motsvarar skillnaden mellan kommunens avgift för 
matdistribution och det belopp för livsmedel som ingår i minimibeloppet. Kommunfullmäktige 
beräknar att huvudmålet utgör 40 % av konsumentverkets beräkningar för heldygnskost. 
 

Kommunens debitering för matdistribution per 
månad 2023 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

1 måltid varje dag, 2 130 kronor    952 kronor 

1 måltid varannan dag, 1 065 kronor    476 kronor 
2 måltider varje dag, 3 270 kronor  1 457 kronor 

 
De omsorgstagare som har biståndsbedömd matdistribution, dock mindre än 1 måltid 
varannan dag, ges inget tillägg för fördyrade matkostnader eftersom behovet inte anses som 
varaktigt. 
 
Vid kombination av matdistribution och andra insatser med behov av färdiglagad mat, räknas 
ett individuellt minimibelopp för tillagningskostnader fram beroende på den totala kostnaden 
för mat. 
 

4.2.3 Fördyrade kostnader gällande familje- och arbetssituationen för äldre 
och personer med funktionsnedsättning 
En höjning av minimibeloppet beviljas för underhållskostnad för minderåriga barn (dock max 1 
673 kronor per månad för barn 0-7 år, 1 823 kronor per månad för barn 8-14 år och 2 223 
kronor per månad för barn 15-17 år) och underhållsbidrag till make/maka. Dessa ska vara 
styrkta enligt dom eller avtal. En höjning kan även beviljas för arbetsresor och andra kostnader 
som behövs för en familjs underhåll. 
 

4.2.4 Fördyrade kostnader för god man och förvaltare 
Kostnad för god man och förvaltare berättigar till en höjning av minimibeloppet. För att den 
enskilde ska kunna tillgodoräkna sig utgifterna redan år ett görs en beräkning enligt schablon 
efter överförmyndares uträkning. Vid den årliga arvodesuträkningen justeras beloppet 
retroaktivt mot schablonberäkningen. Justeringen görs efter att arvodesbeslutet inkommit till 
omsorgsförvaltningen. 
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4.2.5. Övriga fördyrade kostnader efter individuell prövning  
För kostnader som inte finns upptagna under 4.2.1 – 4.2.4 görs individuella prövningar.  
I principiella ärenden görs denna prövning av den nämnd som fattar beslut om avgift. 
 

4.2.6 Fördyrade kostnader skall styrkas 
Allmänt gäller att den enskilde skall styrka sina merkostnader. 
 

4.3 Minskning av minimibeloppet i särskilt boende 
Kommunen minskar minimibeloppet i särskilt boende (8 kap. 8 § 2 st. SoL).  
 
Belopp som gäller för 2022 
 

Budgetpost Modell för minskning Minskning av  
minimibeloppet, 
kr/mån  

Fritid  Konsument-verkets 
beräkning för fritid 

-177 

Hemutrustning Självkostnad för säng. Del i 
möblemang 
gemensamhetsutrymmen, 
konsumentverkets 
beräkning för 
hemutrustning  

-262 
 

Summa  -439 
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5. Boendekostnad 
Endast kostnader för den bostad där omsorgstagaren stadigvarande bor ingår i beräkningen.  
 

5.1 Beräkning av boendekostnad 
Varje myndig person som stadigvarande bor i bostaden beräknas ta sin andel av den totala 
bostadskostnaden. Från den totala bostadskostnaden avräknas hushållsel, beräknad enligt 
Pensionsmyndighetens schablon. Observera att hushållsel ingår som en post i minimibeloppet. 
Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för 
pensionärer. 
 
För år 2022 gäller följande: 70 % av ränteutgifterna för bostadslån 
0,75 % av taxeringsvärdet, dock max 8 874:- 
Uppvärmning bostad och vatten 169:-/kvm boendeyta/år (uppdelat på 109:- för bostadens 
uppvärmning och 60:- för uppvärmning av vatten) 
Driftskostnader 307:-/ kvm boendeyta/år 
Där beräkningsschablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader  
(värme inkl. varmvatten) godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 
 
Om hushållsel ingår i hyran så skall boendekostnaden reduceras med 
4,80:-/ kvadratmeter/månad, dock max 576:-/månad. 
Kostnader för en bostads vattenförbrukning som inte ingår i hyran beräknas schablonsvis till 
65:-/kvm boendeyta/år.  
Kostnader för sophämtning som inte ingår i hyran beräknas schablonsvis till 20:-/kvm 
boendeyta/år. 
 

5.2 Dubbla boendekostnader 

Vid flyttning till särskilt boende (vårdbostad) kan den enskilde få nedsättning eller befrielse 
från vård- och omsorgsavgift på grund av dubbla boendekostnader under tiden den bostad 
man flyttar från avyttras, dock högst tre månader. Detta under förutsättning att avgiften är 
inkomstprövad och att förmögenheten inte överstiger två basbelopp. Värdet av egen bostad 
som den enskilde bodde i innan flyttningen till det särskilda boendet räknas inte in i 
förmögenheten. Den enskilde ansöker på särskild blankett.  
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5.3 Beräkning av avgift när en av två makar flyttar till särskilt boende 

Normalt beräknas avgiften genom att makarnas inkomster läggs samman och delas på två. 
Därefter beräknas förbehållsbeloppet för den person som bor i särskilt boende. Det som 
återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet räknats bort är avgiftsutrymmet. 
 
From 2006-04-01 kompletterades beräkning av avgift i samband med att en av makarna flyttar 
till särskilt boende för att underlätta för kvarboende make/maka i det tidigare gemensamma 
boendet. 
 
Makarnas inkomster läggs samman och delas på två. Kompletteringen innebär att 
förbehållsbelopp beräknas även för kvarboende make/maka. Ett gemensamt avgiftsutrymme 
räknas fram och delas på två.  
 
Den av beräkningarna som ger den för omsorgstagaren mest fördelaktiga avgiften ska 
användas. 
 

5.4 Bostadstillägg/bostadsbidrag/boendetillägg 

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, boendetillägg samt bostadsbidrag för barnfamiljer 
räknas som inkomst. Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka 
detta.  
 

5.5 Flyttning mellan två av omsorgsnämnden eller arbete och välfärd 
anvisade lägenheter 

Vid flyttning mellan två av nämnderna anvisade lägenheter upphör hyresgästens 
betalningsansvar i samband med avflyttningsdagen från den gamla lägenheten.  
(ON 98 08 26 § 138)  
 
Hyresgästen får ha kvar den tidigare lägenheten i 2 veckor efter man fått ett nytt kontrakt 

för att kunna tömma, städa och besikta lägenheten. I annat fall debiteras dubbel hyra. 

 

6. Avgiftsuttag i % av avgiftsutrymmet 
Av avgiftsutrymmet uttages 100% i avgift upp till den maxavgift som fastställts. 
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7. Avgift för kommunal hälso- och sjukvård 
Den enskildes månadsavgift för hälso- och sjukvårdsinsatser motsvarar den beslutade 
självkostnaden för en hemtjänsttimme men dock högst avgiftsutrymmet. Den enskilde betalar 
lika stor avgift oavsett om det rör sig om ett eller flera besök. 
 

7.1. Kommunal hälso- och sjukvård  

Kommunal hälso- och sjukvård är den sjukvård som faller inom kommunens ansvar. 
Kommunal hälso- och sjukvård omfattar t.ex. inte den person som kan ta sig till vårdcentral 
för att få sjukvårdsinsats av sjuksköterska eller behandlande insats av arbetsterapeut, 
sjukgymnast eller fysioterapeut.  
 
Med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser menas insatser som utförs av sjuksköterska, 
sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut eller insatser som utförs av annan personal efter 
delegering eller ordination. 
 
Insatserna kan t ex vara medicinsk bedömning, behandling, läkemedelshantering, injektion, 
provtagning, infusion, suturtagning, syrgasbehandling, funktionsträning ordinerad av 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut, utprovning av hjälpmedel och uppföljning. 
 
Sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut svarar för att leverera uppgift till 
avgiftshandläggaren om de patienter som får sjukvårdsinsats. Beslut om avgift är delegerad till 
avgiftshandläggare. 
 
Huvudregeln är att alla som erhåller kommunal hälso- och sjukvårdsinsats betalar avgift. 
Dock görs vissa undantag. 
 

1. Grupper som inte betalar avgift för kommunal hälso- och sjukvårdsinsats är: 
• Omsorgstagare som beviljats avlösning 
• Barn och ungdomar upp till 18 år 

 
2.  Situationerna när ingen avgift tas ut är dessa: 

I vissa situationer debiteras ingen avgift. Ett sådant ställningstagande föregås av en 
individuell bedömning av sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut. En sådan situation kan vara när den enskilde saknar insikt i de 
allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som 
utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats skulle medföra.  

 

8. Avgift för trygghetslarm i särskilt och ordinärt boende 
Den enskildes månadsavgift för trygghetslarm är 300 kronor men dock högst 
avgiftsutrymmet.  
 
Installationsmånaden utgår avgift med 1/30 från och med den dagen trygghetslarmet 
installeras. Den månad trygghetslarmet avinstalleras utgår avgift med 1/30 tom dagen för 
avinstallation. Vid dödsfall debiteras avgift till och med dagen då den enskilde avlider. 
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9. Avgift för tillfällig placering såsom korttidsboende, 
trygghetsplats, växelvård och palliativ vård i korttidsboende. 
Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i tillfällig placering motsvarar högst 1/30 av 
högsta avgift enligt SoL 8 kap. 5 §. Den första vårddagen debiteras, medan den sista vårddagen 
är avgiftsfri. Till detta tillkommer avgift för kost, hygien och sänglinne. 
 

• Maxpriset per dygn är 233 kronor. 
 

Det bygger på: 
• Maximal omvårdnadsavgift per månad, 2 359 kronor utslaget på 30 dagar,  

79 kronor per dygn. 
• Kostnad för matabonnemang för en månad 4 355 kronor utslaget på 30 dagar,  

145 kronor per dygn. 
• Kostnad för sänglinne/hygienutrustning för en månad 284 kronor utslaget på  

30 dagar, 9 kronor per dygn. 
 

10. Policy för avgift vid vård i livets slut 
Korttidsplats för vård och omsorg i livets slut/palliativ plats: 
Avgift utgår för vistelse på palliativt korttidsboende för vård och omsorg i livets slut.  
Avgiften är uppdelad i omvårdnadsavgift samt kostnad för mat och hygien- och sänglinne.  
 
Vård i livets slut i eget hem, såväl särskilt som ordinärt boende: 
Den enskilde betalar en vård- och omsorgsavgift för den omvårdnad som utförs. 
 
Matkostnader reduceras när omsorgstagaren inte kan äta och inte får någon  
ersättningskost.  
 
Avgift kommunal hälso- och sjukvård:  
Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser debiteras. Om anhörig utför personlig omvårdad i det 
egna hemmet tas ingen avgift. 
 

11. Telefonservice  
För telefonservice debiteras ingen avgift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

12. Avgift för måltider för omsorgstagare med biståndsbeslut 
om mat 

Pris för enstaka måltider  
Kaffe/fika      12 kronor 
Frukost      28 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert      75 kronor 
Kvällsmat      40 kronor 
Styckpris matdistribution middag      71 kronor 
Styckpris matdistribution kvällsmat      38 kronor 

 
Pris för abonnerade måltider, avgift per månad  
Frukost    854 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert 2 288 kronor 
Kvällsmat 1 220 kronor 
Helkost (frukost, middag, kvällsmat och tre mellanmål) 4 533 kronor 
Sondmat 1 130 kronor 
Matdistribution 1 måltid varje dag 2 130 kronor 
Matdistribution 1 måltid varannan dag    1 065 kronor 
Matdistribution 2 måltider varje dag 3 270 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
 

13. Avgift för distribution av mat i ordinärt boende 
Den enskilde betalar en avgift för att få sin matdistribution hemlevererad. 
Distributionsavgiften är 240 kronor för helt matabonnemang och 120 kronor för halvt 
matabonnemang, dock högst avgiftsutrymmet. Beräkningen grundar sig i att distributionen 
kostar 8 kronor per levererad portion. Kvällsmat som levereras tillsammans med huvudmålet 
medför ingen ytterligare distributionskostnad. 
 

14. Avgift för beslutade tillfälliga insatser enligt 
Socialtjänstlagen 
Tillfälliga insatser bedöms och betalas enligt samma principer som övrig hemtjänst, det vill 
säga prövning av betalningsförmågan görs i varje enskilt fall. 
 

15. Avgift för hygienartiklar och sänglinne 
Avgift för abonnemang av hygienartiklar i särskilt boende uttages med 140 kronor per månad. 
 
Avgift för abonnemang av sänglinne i särskilt boende uttages med 142 kronor per månad. 
 
Kostnad för sänglinne/hygienutrustning i korttidsplats uttages med 9 kronor per dygn (282 
kronor för en månad utslaget på 30 dagar) 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, huvudgrupp diverse 
varor och tjänster, varje år. 
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16. Reducering av avgift  

16.1 Lasarettsvistelse.  

Hemtjänst- och boendestödsavgiften reduceras med 1/30 från inskrivningsdag till och med 
dagen före utskrivningsdag. Avgiften reduceras även med 1/30 när vistelse på CLV infaller 
mellan två hjälptillfällen och avgift utgår samtidigt för hemtjänst och lasarettsvistelse.  
 

16.2 Utebliven hjälp 

Reducering av hemtjänst- och boendestödsavgiften görs med 1/30 från första uteblivna 
hjälpdag till och med dagen före nästa hjälptillfälle. 
 

16.3 Egen anmälan om hjälpuppehåll  

Reducering av hemtjänst- och boendestödsavgiften görs med 1/30 från första uteblivna 
hjälpdag till och med dagen före nästa hjälptillfälle under en eller flera perioder om minst ett 
dygn per gång om detta meddelas enhetschef 5 dagar i förväg.  
 

16.4 Hjälp på annan tid än överenskommet 

Reducering av hemtjänst- och boendestödsavgiften görs med 1/30 från första uteblivna 
hjälpdag till och med dagen före nästa hjälptillfälle om kommunen inte kan utföra hemtjänst 
på överenskommen tid och hjälpen inte kan ges vid ett annat tillfälle. Avgiften ändras inte om 
motsvarande hjälp lämnas annan dag efter överenskommelse med den enskilde. 
 

16.5 Hygienpaket, sänglinne 

Reducering med 1/30 görs enligt samma regler som ovan. 
 

16.6 Kost 

Särskilt boende: 
 
Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften för mat med 1/30 från inskrivningsdag till och med 
dagen före utskrivningsdag.  
 
Om omsorgstagare väljer att inte äta enstaka måltider i särskilt boende utan istället väljer att 
inta måltid tillsammans med närstående, ska reducering av matkostnad göras, även vid kort 
varsel. Detta för att främja sociala kontakter. Avbokning ska göras i så god tid som möjligt, 
dock minst 1 dag i förväg. 
 
Ordinärt boende: 
  
Vid sjukhusvistelse reduceras matdistributionen med de antal dagar omsorgstagaren inte fått 
mat levererad. Annan frånvaro ska meddelas 7 dagar i förväg för att få avdrag på  
avgiften. 
 

17. Fastställande av självkostnadspris 
Kommunfullmäktige fastställer årligen självkostnaden för en hemtjänsttimme. För 2023 har 
Kommunfullmäktige fastställt självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor.  



16 

 

18. Beräkning av tidsåtgång 
Den tid som ligger till grund för avgiftsuttaget är handläggarens beslut om insatser och den 
beräknade tid det tar för den enskilde att få dessa utförda. 
 
Avgiften beräknas ur en schablonnivå som är indelad i intervaller om 30 minuter upp till att 
den sammanlagda tiden per månad för hjälpinsatser når högsta avgift. 30 minuter är lika med 
självkostnaden för en halv hemtjänsttimme.  
 

19. Ledsagning 
För ledsagning uttages ingen särskild avgift för den som redan har beslut om hemtjänst eller 
boendestöd. Den som beviljas ledsagning utan att samtidigt ha hemtjänst eller 
boendestödsinsatser erlägger avgift per timme enligt självkostnaden för en hemtjänsttimme, 
dock högst avgiftsutrymmet, upp till maxavgift. 
 

20. Avlösning 
Utöver den avgiftsfria avlösningen med 20 timmar per månad, kan omsorgstagare beviljas 
ytterligare tid med 10 timmar per månad, totalt 30 timmar per månad. En individuell prövning 
görs alltid utifrån varje ansökan. (ON20151014 § 74) 
 
Den enskildes avgift för avlösning över 20 timmar per månad, ska debiteras per timme enligt 
självkostnaden för en hemtjänsttimme, dock högst avgiftsutrymmet, upp till maxavgift. 
 

21. Kontaktperson 
Insatsen är avgiftsfri. 
 

22. Dagverksamhet 
Omsorgstagare som deltar i kommunens dagverksamhet betalar en avgift.  
Avgiften avser kost. 
 
2023 

Avgift för dagverksamhet 71 kronor/dag 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
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23. Retroaktiv beräkning  

23.1 När uppgifter inte lämnas för att fastställa avgift 

När uppgifter inte lämnats efter påminnelse för att beräkna avgiften fastställs en högsta avgift.  
 
För sent inlämnad uppgift medger ingen retroaktiv beräkning. 
 
Avgiften omprövas från och med den debiteringsmånad inkomstförfrågan inkommer.  
 

23.2 Fel uppgifter 

Om den enskilde lämnat fel uppgifter räknas avgiften om tre månader bakåt i tiden. 
 
Om omsorgsnämnden eller nämnden för arbete och välfärd har gjort en felaktig beräkning av 
avgiften och det har varit till den enskildes nackdel kommer avgiften att räknas om så länge 
felet har varit. Om det har varit till den enskildes fördel görs ingen omräkning. 
 

24. Debitering 
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. 
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Kapitel 2. Avgifter LSS 

 

1. Service och omvårdnad  
 Den enskilde betalar inget för service och omvårdnad när insatser beviljats enligt LSS.  
 

2. Avgift för kommunal hälso- och sjukvård 
Den enskildes månadsavgift för hälso- och sjukvårdsinsatser motsvarar den beslutade 
självkostnaden för en hemtjänsttimme men dock högst avgiftsutrymmet. Den enskilde betalar 
lika stor avgift oavsett om det rör sig om ett eller flera besök. 
 

2.1. Kommunal hälso- och sjukvård  

Kommunal hälso- och sjukvård är den sjukvård som faller inom kommunens ansvar. 
Kommunal hälso- och sjukvård omfattar t.ex. inte den person som kan ta sig till vårdcentral 
för att få sjukvårdsinsats av sjuksköterska eller behandlande insats av arbetsterapeut, 
sjukgymnast eller fysioterapeut.  
 
Med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser menas insatser som utförs av sjuksköterska, 
sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut eller insatser som utförs av annan personal efter 
delegering eller ordination. 
 
Insatserna kan t ex vara medicinsk bedömning, behandling, läkemedelshantering, injektion, 
provtagning, infusion, suturtagning, syrgasbehandling, funktionsträning ordinerad av 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut, utprovning av hjälpmedel och uppföljning. 
 
Sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut svarar för att leverera uppgift till 
avgiftshandläggaren om de patienter som får sjukvårdsinsats. Beslut om avgift är delegerad till 
avgiftshandläggare. 
 
Huvudregeln är att alla som erhåller kommunal hälso- och sjukvårdsinsats betalar avgift. 
Dock görs vissa undantag. 
 

1. Grupper som inte betalar avgift för kommunal hälso- och sjukvårdsinsats är: 
• Omsorgstagare som beviljats avlösning 
• Barn och ungdomar upp till 18 år 

 
2.  Situationerna när ingen avgift tas ut är dessa: 

I vissa situationer debiteras ingen avgift. Ett sådant ställningstagande föregås av en 
individuell bedömning av sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut eller 
arbetsterapeut. En sådan situation kan vara när den enskilde saknar insikt i de 
allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som 
utebliven kommunal hälso- och sjukvårdsinsats skulle medföra.  
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3. LSS 9 § 2. Personlig assistans 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

4. LSS 9 § 3. Ledsagarservice 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

5. LSS 9 § 4. Kontaktperson 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

6. LSS 9 § 5. Avlösarservice 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

7. LSS 9 § 6. Korttidsvistelse 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Kost debiteras enligt den årligen beslutade taxan. Hygien/sänglinne debiteras med 9 kronor 
per dygn från och med juli månad det år den enskilde fyller 19 år. 
 
2023 

Enstaka måltider 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Frukost 9 kronor 18 kronor 28 kronor 
Middag inkl dryck 25 kronor 50 kronor 75 kronor 
Kvällsmat 13 kronor 26 kronor 40 kronor 
Kaffe/fika 4 kronor 8 kronor 12 kronor 
Heldygnskost 48 kronor 96 kronor 145 kronor 

 
Prisjustering sker från och med juli månad det år man fyller 13 respektive 19 år. 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
 

7.1 Skolgång på annan ort 

Avgift för kost tas ut enligt den årligen beslutade taxan. Vid beräkning ska avdrag göras för 
måltider som ersätts på annat sätt, till exempel skollunch. 
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7.2 Läger och folkhögskola 

Den enskilde betalar en egenavgift som respektive anläggning har fastställt. Saknas uppgifter 
om egenavgift debiteras den enskilde avgift enligt den årligen beslutade taxan. 
Hygien/sänglinne debiteras med 9 kronor per dygn från och med juli månad det år den 
enskilde fyller 19 år. 
 
2023 

 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Heldygn 48 kronor 96 kronor 145 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
 

8. LSS 9 § 7. Korttidstillsyn 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

9. LSS 9 § 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdomar. 
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn 
under 18 år får vård i ett annat hem än det egna. Kommunen får i sådana fall erhålla 
underhållsbidrag för barnet (LSS 20 §). Då inget annat än underhållsbidrag nämns i lagen får 
inga ytterligare avgifter tas ut. 
 
Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad som motsvarar det 
högsta underhållsstödet (lagen om underhållsstöd 1996:1030), 1 673 kronor per månad och per 
förälder för barn 0-7 år, 1 823 kronor per månad och per förälder för barn 8-14 år och 2 223 
kronor per månad och per förälder för barn 15-17 år*. Även om föräldrarna vill betala en högre 
ersättning är det inte möjligt.  
 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. 
 
*Beloppen justeras vid lagändring. 
 

9.1 Beräkning av underhållsbidrag 

Beräkning av föräldrars inkomst och grundavdrag regleras i lagen om underhållsstöd  
25-27 §§. Beräkningsunderlag och beräknad ersättning meddelas respektive förälder.  
 
En omräkning ska ske i februari varje år och respektive förälder ska underrättas om det nya 
ersättningsbeloppet. Om försörjningsskyldigheten ändras för att fler eller färre barn ska 
försörjas, görs ny omräkning. 
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9.1.1 Inkomstberäkning och grundavdrag 
Inkomstberäkningen baseras på den senaste taxeringen. Skatteverket ska på kommunens 
begäran lämna de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs. Följande inkomster ska 
tas med: 
 
1. Inkomst av tjänst 
2. Inkomst av kapital (vid beräkning av kapitalinkomster ska hänsyn tas till realisationsförluster 
och uppskovsavdrag vid byte av bostad) 
3. Inkomst av näringsverksamhet 
 
Ett grundavdrag på nettoinkomsten ska göras med 120 000 kronor. 
 
Denna beräkning ligger till grund för ersättningen till kommunen. 
 
9.1.2 Procentsatser 
Ersättningsbeloppet beräknas med en viss procent av föräldrarnas inkomst. Procentsatsen 
varierar med det totala antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för. 
 
Procentsats per barn 

1 barn 14 % 2 barn 11.5% 3 barn 10 % 4 barn 7.75 % 5 barn 6.4 % 
6 barn 5.5 % 7 barn 4.86 % 8 barn 4.38 % 9 barn 4 % 10 barn 3.7 % 

 
Exempel 1: En förälder är försörjningspliktig för två barn varav ett är placerat enligt  
LSS 9 § 8. Nettoinkomsten är 300 000 kronor, ett grundavdrag görs med 120 000 kronor, då 
kvarstår 180 000 kronor. Procentsatsen för 2 barn är 11.5 %, 180 000 x 0,115 = 20 700 kronor 
per år/ på tolv månader = 1 725 kronor per månad. Föräldern får i detta fall betala 
maxbeloppet 1 723 kronor per månad för barn 8-14 år. 
 
Exempel 2: En förälder är försörjningspliktig för två barn varav ett är placerat enligt  
LSS 9 § 8. Nettoinkomsten är 210 000 kronor, ett grundavdrag görs med 120 000 kronor, då 
kvarstår 90 000 kronor. Procentsatsen för 2 barn är 11.5 %, 90 000 x 0,115 = 10 350 kronor per 
år/ på tolv månader = 863 kronor per månad. Föräldern får i detta fall betala 863 kronor per 
månad oavsett barnets ålder. 
 

9.1.3 Barn som har en egen inkomst 
Om ett barn har egen inkomst som överstiger 60 000 kronor per år, till exempel barnpension, 
efterlevandestöd eller pengar från försäkring kan detta påverka föräldrarnas ersättning till 
kommunen. I dessa fall ska barnets inkomster beräknas på samma sätt som föräldrarnas men 
med ett grundavdrag på 60 000 kronor. Föräldrarnas ersättningsskyldighet minskas med 
hälften av den överskjutande delen. Kommunen har inte rätt att ta ut högre ersättning från 
föräldrarna för att barnet har en egen inkomst. 
 
Exempel: Barnets inkomst är 64 000 kronor per år. Grundavdrag görs med 60 000 kronor. 
Kvar finns 4 000 kronor. Hälften av kvarstående belopp, 2 000 kronor, (1 000 kronor per 
förälder) reduceras på beloppet som föräldrarna ska betala i underhållsbidrag till kommunen.  
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9.1.4 Jämkning 
Underhållsbidraget beräknas täcka hela barnets försörjning. Om en förälder står för vissa 
kostnader minskas ersättningen till kommunen med skälig nivå. Konsumentverkets 
kostnadsberäkning ska ligga till grund vid eventuell jämkning. Föräldrarna ges möjlighet att 
begära jämkning när de blir informerade om ersättningsbeloppet. 
 

9.1.5 Överklagan 
Beslut om ersättning till kommunen kan inte överklagas med förvaltningsbesvär. 
 

9.1.6 Umgängesavdrag 
Om barnet vistas hos förälder mer än 5 hela dygn i följd eller 6 dygn utspridda per 
kalendermånad reduceras underhållsbidraget med 1/40 per helt kalenderdygn.  
 

9.2 Ungdom över 18 år 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. 
Istället kan kommunen ta ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel aktivitetsersättning 
eller annan inkomst av motsvarande storlek. Finns inga inkomster får ingen avgift tas ut. 
 
Konsumentverkets beräkning av vad ungdomar med egen inkomst ska betala hemma, ska ligga 
till grund för avgiftsuttaget. För 2022 är den summan 5 640 kronor per månad. 
 

10. LSS 9 § 9. Bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad. 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

10.1 Hyra 

Den enskilde får ett hyreskontrakt på sin bostad och betalar hyra enligt hyreslagen. Hyran 
betalas i förskott. Hyran bör endast avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör inte 
ha några kostnader för gemensamma utrymmen eller personalutrymmen, dessa bör betraktas 
som del av den särskilda service och omvårdnad som ges i anslutning till bostaden. 
 
Uppsägningstiden är tre månader, utom vid dödsfall då uppsägningen är 1 månad plus 
innevarande månad. Uppsägning, besiktning och flyttstädning sköts av den enskilde eller 
dennes företrädare.  
  
Vid flyttning mellan två av nämnden anvisade lägenheter upphör den enskildes 
betalningsansvar i samband med avflyttningsdagen från den gamla lägenheten.  
(ON 980826 § 138) Den enskilde får ha kvar den tidigare lägenheten i 2 veckor efter man fått 
ett nytt kontrakt för att kunna tömma, städa och besiktiga lägenheten. I annat fall debiteras 
dubbelhyra.(ON 20101117 § 140) 
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10.2 Kost 
Den enskilde betalar för sin egen kost. 
 
Avgift för kost för den som bor i en bostad enligt LSS 9 § 9 får endast avse kostnaden för råvaror. 
Kommunen får inte, oavsett om det sker inom ramen av kommunens självkostnad, ta ut någon 
avgift för tillhörande kostnader i form av exempelvis transport, utrustning och tillagning.  
 
Konsumentverkets kostnadsberäkning gruppen 31-60 år, för livsmedel, ska ligga till grund för 
avgiftsuttaget. För 2022 beräknas råvarukostnad vara 2860 kronor. 
 

Frukost 18 kronor 
Middag      48 kronor 
Kvällsmat      26 kronor 
Kaffe/fika        7 kronor 
Helkost 2 860 kronor 
Sondmat 1 130 kronor 

 

10.3 Avgift för hygienartiklar och sänglinne 

Avgift för abonnemang av hygienartiklar uttages med 140 kronor per månad.  
Avgift för abonnemang av sänglinne uttages med 142 kronor per månad. 
 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, huvudgrupp diverse 
varor och tjänster, varje år. 
 

11. LSS 9 § 10. Daglig verksamhet 
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader. 
 

11.1 Kost 

Den enskilde betalar för sin egen kost. 
 
För kost som serveras inom daglig verksamhet debiteras den enskilde avgift enligt den årligen 
beslutade taxan. 
 
2023 

Lunch 71 kronor 
Fika 12 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
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11.2 Resor till och från daglig verksamhet 
Region Kronoberg debiterar kommunen för omsorgstagarnas arbetsresor (färdtjänst) till och från 
daglig verksamhet och kommunen tar ut avgifter för den enskilde enligt nedan: 
 
Avgift tas ut motsvarande färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor. Den enskildes kostnader 
för resor i samband med deltagande i daglig verksamhet enligt LSS ska inte överstiga kostnaden 
för färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor inom zon 1. (KF 131218) 
 
För arbetsresor under 2022 betalar den enskilde 45 kronor per enkel resa, dock högst 670 kronor 
per månad. 
 

12. Debitering 
Debitering av avgifter, förutom hyra, sker månadsvis i efterskott. 
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Kapitel 3. Övrig debitering 

 

1. Andrahandshyror 
Hyran ska betalas i förskott. Om hyran avser särskilt boende med bistånd eller beslut om 
boende enligt LSS 9 § 9, är uppsägningstiden tre månader, utom vid dödsfall då uppsägningen 
är 1 månad plus innevarande månad. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid oavsett 
orsak till avflyttning. Uppsägning till kommunen, tömning och flyttstädning sköts av den 
enskilde eller dennes företrädare. Besiktning ombesörjs av omsorgsnämnden. 
 
Vid flyttning mellan två av nämnden anvisade lägenheter upphör den enskildes 
betalningsansvar i samband med avflyttningsdagen från den gamla lägenheten.  
(ON 980826 § 138) Den enskilde får ha kvar den tidigare lägenheten i 2 veckor efter man fått 
ett nytt kontrakt för att kunna tömma, städa och besiktiga lägenheten. I annat fall debiteras 
dubbelhyra.(ON 20101117 § 140) 
 

2. Träffpunkt 
Omsorgstagare som deltar i omsorgsförvaltningens och arbete och välfärds träffpunkter 
betalar en avgift för kost.  
 
2023 

 < 19 år  
(66 %) 

19 år >  
(100 %) 

Lunch 47 kronor 71 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning justeras varje år till 
följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
 

3. Fritidsaktiviteter genom Oms fritid 
Omsorgstagare som deltar i aktiviteter som anordnats av Oms fritid debiteras kostnaden för 
aktiviteten. Den enskilde står för omkostnader kring aktiviteten. 
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4. Resor med omsorgsförvaltningens eller arbete och välfärds 
fordon 
Omsorgstagare som åker med i omsorgsförvaltningens eller arbete och välfärds fordon (leasingbil 
och leasingbuss) på grund av sociala/medicinska skäl debiteras en avgift per person. 
 
Avgiften baseras på taxan för färdtjänst. Färdtjänstens zoner är omräknade till 
kilometerintervall. Kilometerantalet mäts per enkel sträcka. Om den enskilde åker tur och retur 
debiteras två enkelresor.  
 
2022  

zoner kilometer <20 år >20 år 
1 0-14 30 kronor 45 kronor 
2 15-28 35 kronor 55 kronor 
3 29-42 45 kronor 70 kronor 
4 43-57 50 kronor 80 kronor 
5 58-72 60 kronor 95 kronor 
6 73-87 70 kronor 115 kronor 
7 88-100 80 kronor 130 kronor 

 
Vid resor som överstiger 100 km debiteras avgift motsvarande riksfärdtjänstens taxa. 
 

 kilometer <26 år >26 år 
 101-125 91 kronor 130 kronor 
 126-150 115 kronor 165 kronor 
 151-175 136 kronor 195 kronor 
 176-200 154 kronor 220 kronor 
 201-225 178 kronor 255 kronor 
 226-250 192 kronor 275 kronor 
 251-275 210 kronor 300 kronor 
 276-300 224 kronor 320 kronor 
 301-350 259 kronor 370 kronor 
 351-400 294 kronor 420 kronor 
 401-450 318 kronor 455 kronor 
 451-500 336 kronor 480 kronor 
 501-600 374 kronor 535 kronor 
 601-750 420 kronor 600 kronor 
 751-1 000 458 kronor 655 kronor 

 1 001-1 250 476 kronor 680 kronor 
 1 251-1 500 490 kronor 700 kronor 
 1 501-och längre 528 kronor 755 kronor 
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5. Resor med hyrda fordon 
Omsorgstagaren/omsorgstagarna debiteras kostnaden för det hyrda fordonet. Om det behövs 
ett fordon med fler platser för att personal ska följa med står respektive nämnd för 
merkostnaden. 
 

6. Transport av avliden 
Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den avlidna kroppen ska transporteras från 
särskilt boende/tillfällig placering till bårhus, ska personalen kontakta de entreprenörer som 
kommunen har avtal med. I sådana fall debiteras dödsboet en avgift för transporten. 
 
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus tillägg för administrationskostnad.  
 

Transport av avliden 666 kronor exkl moms 
 

7. Debitering 
Debitering av avgifter, förutom hyra, debiteras månadsvis i efterskott. 
 



Bilaga 2. Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
Kapitel 1. Avgifter SoL 

Punkt Tillämpning 2022 Tillämpning 2023 

 
2. 2. Högsta avgift för hemtjänst, boendestöd, 

trygghetslarm, hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Den enskildes avgift för hemtjänst och boendestöd i ordinärt och särskilt 
boende, tillfällig placering, trygghetslarm, samt avgifter som avses i 26 § 3 st. 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får sammanlagt per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 (SFS 2015:967) gånger prisbasbeloppet (48 300, 
2021), (8 kap. 5 § SoL), vilket motsvarar högst 2 170 kronor i 2022 års prisnivå. 
Avgift för kost, hygienartiklar och sänglinne tillkommer när den enskilde 
erhåller detta genom kommunen. (KF 2016-11-15) 
 
För var och en som får hjälp tas ett individuellt beslut. För makar eller 
sammanboende som båda får hjälp kan avgiften som högst bli 2 x 2 170 
kronor per månad. 
 
Den som beviljas bistånd enligt Socialtjänstlagen i form av särskilt boende 
(vårdbostad) erlägger högsta avgift utifrån sin betalningsförmåga (ON §170 
2007-12-12) 
 
Den enskilde får i exempelvis dessa fall betala en lägre avgift än 2 170 
kronor per månad: 

• När avgiftsutrymmet per månad understiger 2 170 kronor 
• När kommunens självkostnad för en månad understiger  

2 170 kronor (motsvarar 5.33 timmar/månad) 

 

2. Högsta avgift för hemtjänst, boendestöd, 
trygghetslarm, hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Den enskildes avgift för hemtjänst och boendestöd i ordinärt och särskilt 
boende, tillfällig placering, trygghetslarm, samt avgifter som avses i 26 § 3 st. 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får sammanlagt per månad uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 (SFS 2015:967) gånger prisbasbeloppet (52 500, 
2023), (8 kap. 5 § SoL), vilket motsvarar högst 2 359 kronor i 2023 års prisnivå. 
Avgift för kost, hygienartiklar och sänglinne tillkommer när den enskilde 
erhåller detta genom kommunen. (KF 2016-11-15) 
 
För var och en som får hjälp tas ett individuellt beslut. För makar eller 
sammanboende som båda får hjälp kan avgiften som högst bli 2 x 2 359 
kronor per månad. 
 
Den som beviljas bistånd enligt Socialtjänstlagen i form av särskilt boende 
(vårdbostad) erlägger högsta avgift utifrån sin betalningsförmåga (ON §170 
2007-12-12) 
 
Den enskilde får i exempelvis dessa fall betala en lägre avgift än 2 359 
kronor per månad: 

• När avgiftsutrymmet per månad understiger 2 359 kronor 
• När kommunens självkostnad för en månad understiger  

2 359 kronor (motsvarar ca 5.64 timmar/månad) 

 
 
 
 
 
 



4. 
4. Minimibelopp 

De lagstadgade minimibeloppen (SoL 8 kap 7 §) ska täcka normalkostnader 
för följande poster:  
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 
möbler, husgeråd och läkemedel. Det bör observeras att reglerna om 
minimibelopp inte innebär att kommunen har skyldighet att betala ut medel 
till en omsorgstagare för att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen 
angivna nivån för minimibeloppet.  
 
Enligt förarbetena till socialtjänstlagen avgiftsbestämmelser bör yngre 
personer med funktionshinder framhållas då de ofta har merkostnader på 
grund av funktionshindret som skall beaktas i skälig nivå.  
 
Kommunens motiv för ett högre minimibelopp för personer i 
åldersintervallet 19-64 år är att dessa, i många fall yngre personer med 
funktionsnedsättning, normalt har högre kostnader för kost, 
hushållsinvesteringar, fritid, resor och minimibeloppet ska beräknas till en 
nivå som överstiger det i socialtjänstlagens lagstadgade minimibeloppet 
med 10 %. 

 

4. Minimibelopp 

De lagstadgade minimibeloppen (SoL 8 kap 7 §) ska täcka normalkostnader 
för följande poster:  
Livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 
möbler, husgeråd och läkemedel. Det bör observeras att reglerna om 
minimibelopp inte innebär att kommunen har skyldighet att betala ut medel 
till en omsorgstagare för att han eller hon ska kunna uppnå den i lagen 
angivna nivån för minimibeloppet.  
 
Enligt förarbetena till socialtjänstlagen avgiftsbestämmelser bör yngre 
personer med funktionshinder framhållas då de ofta har merkostnader på 
grund av funktionshindret som skall beaktas i skälig nivå.  
 
Kommunens motiv för ett högre minimibelopp för personer i 
åldersintervallet  
19-65 år är att dessa, i många fall yngre personer med funktionsnedsättning, 
normalt har högre kostnader för kost, hushållsinvesteringar, fritid, resor och 
minimibeloppet ska beräknas till en nivå som överstiger det i 
socialtjänstlagens lagstadgade minimibeloppet med 10 %. 

Ändring: Åldersintervallet justeras då pensionsåldern höjs till 66 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 
4.1 Minimibeloppets storlek 
Familjesammansättning 
och ålder 

Minimibelopp  
(% av prisbasbeloppet) 

Minimibelopp per månad  
Från och med 20220801 

Ensamstående över 65 år 

En tolftedel av 147,89 
procent av 
prisbasbeloppet (SoL 8 
kap 7 §) 

5 953 kronor per person  
 

Makar och sambor över 
65 år 

En tolftedel av 120,66 
procent av 
prisbasbeloppet per 
person (SoL 8 kap 7 §) 

4 857 kronor per person/* 
 

Ensamstående 19-64 år 

En tolftedel av 162,679 
procent av  
prisbasbeloppet per 
person 

6 548 kronor per person 
 

Makar och sambor 19-64 
år 

En tolftedel av 132,726 
procent av  
prisbasbeloppet per 
person 

5 333 kronor per person/* 
 

Barn 18 år och yngre 

En tolftedel av 81 
procent av  
prisbasbeloppet per 
person 

3 261 kronor per person 
 

  

4.1 Minimibeloppets storlek  
Familjesammansättning 
och ålder 
 
Ändring: 
Åldersintervallen 
justeras då pensions-
åldern höjs till 66 år. 
 
Minimibelopp för barn 
flyttas ned till egen 
punkt för förtydligande. 
Ingen ändring i 
tillämpning förutom 
beloppet. 

Minimibelopp  
 
 
Ändring: Hänvisning till 
lagstiftning istället för 
skrift av delar av 
prisbasbeloppet. 

Minimibelopp per 
månad*  
Från och med 20230101  
 
 
 

Ensamstående över 66 
år Enligt SoL 8 kap 7 § 1. 6 470 kronor per person  

 

Makar och sambor över 
66 år 

Enligt SoL 8 kap 7 § 2. 5 279 kronor per person 
 

Ensamstående 19-65 år 
10 % högre än minimibelopp 
enligt SoL 8 kap 7 § 1. 

7 117 kronor per person 
 

Makar och sambor 19-65 
år 

10 % högre än minimibelopp 
enligt SoL 8 kap 7 § 2. 

5 807 kronor per person 
 

* Beloppen justeras vid lagändring och ändring av prisbasbelopp. 

4.1.1 Minimibelopp för hemmavarande barn 
Förälder är försörjningspliktig för barn upp till 18 år. Om barnet, efter 18 års 
ålder, studerar i grundskola, går gymnasieutbildning eller liknande 
grundutbildning är förälder försörjningspliktig till och med att barnet har fyllt 
21 år. En höjning av minimibeloppet görs med en tolftedel av 81 procent av 
prisbasbeloppet per hemmavarande barn. För 2023 motsvarar det 3 544 
kronor per barn och månad. 



5.3 
5.3 Beräkning av avgift när en av två makar flyttar till särskilt 
boende 
Normalt beräknas avgiften genom att makarnas inkomster läggs samman 
och delas på två. Därefter beräknas förbehållsbeloppet för den person som 
bor i särskilt boende. Det som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet 
räknats bort är avgiftsutrymmet. 
 
From 2006-04-01 kompletterades beräkning av avgift i samband med att en 
av makarna flyttar till särskilt boende för att underlätta för kvarboende 
make/maka i det tidigare gemensamma boendet. Beräkningen görs på 
begäran av den enskilde genom ansökan. 
 
Makarnas inkomster läggs samman och delas på två. Kompletteringen 
innebär att förbehållsbelopp beräknas även för kvarboende make/maka. Ett 
gemensamt avgiftsutrymme räknas fram och delas på två.  
 
Den av beräkningarna som ger den för omsorgstagaren mest fördelaktiga 
avgiften ska användas. 

 

5.3 Beräkning av avgift när en av två makar flyttar till särskilt 
boende 
Normalt beräknas avgiften genom att makarnas inkomster läggs samman och 
delas på två. Därefter beräknas förbehållsbeloppet för den person som bor i 
särskilt boende. Det som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet 
räknats bort är avgiftsutrymmet. 
 
From 2006-04-01 kompletterades beräkning av avgift i samband med att en 
av makarna flyttar till särskilt boende för att underlätta för kvarboende 
make/maka i det tidigare gemensamma boendet.  
 
Makarnas inkomster läggs samman och delas på två. Kompletteringen 
innebär att förbehållsbelopp beräknas även för kvarboende make/maka. Ett 
gemensamt avgiftsutrymme räknas fram och delas på två.  
 
Den av beräkningarna som ger den för omsorgstagaren mest fördelaktiga 
avgiften ska användas. 

Ändring: Tagit bort ”Beräkningen görs på begäran av den enskilde genom 
ansökan”. Beräkningen görs utan ansökan om avgiften är inkomstprövad. 

 
9. 9. Avgift för tillfällig placering såsom korttidsboende, 

trygghetsplats, växelvård och palliativ vård i korttidsboende. 

Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i tillfällig placering 
motsvarar högst 1/30 av högsta avgift enligt SoL 8 kap. 5 §. Den första 
vårddagen debiteras, medan den sista vårddagen är avgiftsfri. Till detta 
tillkommer avgift för kost, hygien och sänglinne. 
 

• Maxpriset per dygn är 221 kronor. 
 

Det bygger på: 
• Maximal omvårdnadsavgift per månad, 2 170 kronor utslaget på 30 

dagar, 72 kronor per dygn. 
• Kostnad för matabonnemang för en månad 4 211 kronor utslaget på 

30 dagar, 140 kronor per dygn. 
• Kostnad för sänglinne/hygienutrustning för en månad 266 kronor 

utslaget på 30 dagar, 9 kronor per dygn. 

  

9. Avgift för tillfällig placering såsom korttidsboende, 
trygghetsplats, växelvård och palliativ vård i korttidsboende. 

Den enskildes dygnsavgift för vård och omsorg i tillfällig placering motsvarar 
högst 1/30 av högsta avgift enligt SoL 8 kap. 5 §. Den första vårddagen 
debiteras, medan den sista vårddagen är avgiftsfri. Till detta tillkommer avgift 
för kost, hygien och sänglinne. 
 

• Maxpriset per dygn är 233 kronor. 
 

Det bygger på: 
• Maximal omvårdnadsavgift per månad, 2 359 kronor utslaget på 30 

dagar, 79 kronor per dygn. 
• Kostnad för matabonnemang för en månad 4 355 kronor utslaget på 

30 dagar, 145 kronor per dygn. 
• Kostnad för sänglinne/hygienutrustning för en månad 284 kronor 

utslaget på 30 dagar, 9 kronor per dygn. 
 



 
12. 12. Avgift för måltider för omsorgstagare med 

biståndsbeslut om mat 

Pris för enstaka måltider  
Kaffe/fika      11 kronor 
Frukost      26 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert      70 kronor 
Kvällsmat      37 kronor 
Styckpris matdistribution middag      66 kronor 
Styckpris matdistribution kvällsmat      35 kronor 

 
Pris för abonnerade måltider, avgift per månad  
Frukost    793 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert 2 135 kronor 
Kvällsmat 1 129 kronor 
Helkost (frukost, middag, kvällsmat och tre mellanmål) 4 211 kronor 
Sondmat 1 130 kronor 
Matdistribution 1 måltid varje dag 1 980 kronor 
Matdistribution 1 måltid varannan dag    990 kronor 
Matdistribution 2 måltider varje dag 3 030 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp 
livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 

 

12. Avgift för måltider för omsorgstagare med 
biståndsbeslut om mat 

Pris för enstaka måltider  
Kaffe/fika      12 kronor 
Frukost      28 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert      75 kronor 
Kvällsmat      40 kronor 
Styckpris matdistribution middag      71 kronor 
Styckpris matdistribution kvällsmat      38 kronor 

 
Pris för abonnerade måltider, avgift per månad  
Frukost    854 kronor 
Middag inkl. dryck, kaffe, dessert 2 288 kronor 
Kvällsmat 1 220 kronor 
Helkost (frukost, middag, kvällsmat och tre mellanmål) 4 533 kronor 
Sondmat 1 130 kronor 
Matdistribution 1 måltid varje dag 2 130 kronor 
Matdistribution 1 måltid varannan dag    1 065 kronor 
Matdistribution 2 måltider varje dag 3 270 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp 
livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. 15. Avgift för hygienartiklar och sänglinne 

Avgift för abonnemang av hygienartiklar i särskilt boende uttages med 133 
kronor per månad. 
 
Avgift för abonnemang av sänglinne i särskilt boende uttages med 133 
kronor per månad. 
 
Kostnad för sänglinne/hygienutrustning i korttidsplats uttages med 9 
kronor per dygn (266 kronor för en månad utslaget på 30 dagar) 
 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, 
huvudgrupp diverse varor och tjänster, varje år. 
 

15. Avgift för hygienartiklar och sänglinne 

Avgift för abonnemang av hygienartiklar i särskilt boende uttages med 140 
kronor per månad. 
 
Avgift för abonnemang av sänglinne i särskilt boende uttages med 142 kronor 
per månad. 
 
Kostnad för sänglinne/hygienutrustning i korttidsplats uttages med 9 kronor 
per dygn (282 kronor för en månad utslaget på 30 dagar) 
 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, 
huvudgrupp diverse varor och tjänster, varje år. 
 

 
17. 17. Fastställande av självkostnadspris 

Kommunfullmäktige fastställer årligen självkostnaden för en 
hemtjänsttimme. För 2022 har Kommunfullmäktige fastställt självkostnaden 
för en hemtjänsttimme till 407 kronor.  

 

17. Fastställande av självkostnadspris 

Kommunfullmäktige fastställer årligen självkostnaden för en 
hemtjänsttimme. För 2023 har Kommunfullmäktige fastställt självkostnaden 
för en hemtjänsttimme till 418 kronor.  

 

 
22. 22. Dagverksamhet 

Omsorgstagare som deltar i kommunens dagverksamhet betalar en avgift.  
Avgiften avser kost. 
 
2022 

Avgift för dagverksamhet 65 kronor/dag 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp 
livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
 

22. Dagverksamhet 

Omsorgstagare som deltar i kommunens dagverksamhet betalar en avgift.  
Avgiften avser kost. 
 
2023 

Avgift för dagverksamhet 71 kronor/dag 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, huvudgrupp 
livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
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7 7. LSS 9 § 6. Korttidsvistelse 

Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Kost debiteras enligt den årligen beslutade taxan. Hygien/sänglinne 
debiteras med 9 kronor per dygn från och med juli månad det år den 
enskilde fyller 19 år. 
 
2022 

Enstaka måltider 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Frukost 9 kronor 17 kronor 26 kronor 
Middag inkl dryck 23 kronor 46 kronor 70 kronor 
Kvällsmat 12 kronor 24 kronor 37 kronor 
Kaffe/fika 4 kronor 7 kronor 11 kronor 
Heldygnskost 46 kronor 92 kronor 140 kronor 

 
Prisjustering sker från och med juli månad det år man fyller 13 respektive 
19 år. 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
 

7. LSS 9 § 6. Korttidsvistelse 

Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Kost debiteras enligt den årligen beslutade taxan. Hygien/sänglinne 
debiteras med 9 kronor per dygn från och med juli månad det år den 
enskilde fyller 19 år. 
 
2023 

Enstaka måltider 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Frukost 9 kronor 18 kronor 28 kronor 
Middag inkl dryck 25 kronor 50 kronor 75 kronor 
Kvällsmat 13 kronor 26 kronor 40 kronor 
Kaffe/fika 4 kronor 8 kronor 12 kronor 
Heldygnskost 48 kronor 96 kronor 145 kronor 

 
Prisjustering sker från och med juli månad det år man fyller 13 respektive 
19 år. 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7.2 

 

7.2 Läger och folkhögskola 
Den enskilde betalar en egenavgift som respektive anläggning har 
fastställt. Saknas uppgifter om egenavgift debiteras den enskilde avgift 
enligt den årligen beslutade taxan. Hygien/sänglinne debiteras med 9 
kronor per dygn från och med juli månad det år den enskilde fyller 19 år. 
 
2022 

 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Heldygn 46 kronor 92 kronor 140 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
 

7.2 Läger och folkhögskola 
Den enskilde betalar en egenavgift som respektive anläggning har 
fastställt. Saknas uppgifter om egenavgift debiteras den enskilde avgift 
enligt den årligen beslutade taxan. Hygien/sänglinne debiteras med 9 
kronor per dygn från och med juli månad det år den enskilde fyller 19 år. 
 
2023 

 0-13 år  
(33 %) 

13-19 år  
(66 %) 

19 år > (100 
%) 

Heldygn 48 kronor 96 kronor 145 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
 

9. 
9. LSS 9 § 8. Boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn och ungdomar. 

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna. 
Kommunen får i sådana fall erhålla underhållsbidrag för barnet (LSS 20 §). 
Då inget annat än underhållsbidrag nämns i lagen får inga ytterligare 
avgifter tas ut. 
 
Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad 
som motsvarar det högsta underhållsstödet (lagen om underhållsstöd 
1996:1030), 1 573 kronor per månad och per förälder för barn 0-10 år, 
1 723 kronor per månad och per förälder för barn 11-14 år och 2 073 
kronor per månad och per förälder för barn 15-17 år. Även om föräldrarna 
vill betala en högre ersättning är det inte möjligt. 
 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader. 

 

9. LSS 9 § 8. Boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn och ungdomar. 

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna. 
Kommunen får i sådana fall erhålla underhållsbidrag för barnet (LSS 20 §). 
Då inget annat än underhållsbidrag nämns i lagen får inga ytterligare 
avgifter tas ut. 
 
*Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad 
som motsvarar det högsta underhållsstödet (lagen om underhållsstöd 
1996:1030), 1 673 kronor per månad och per förälder för barn 0-7 år, 1 823 
kronor per månad och per förälder för barn 8-14 år och 2 223 kronor per 
månad och per förälder för barn 15-17 år. Även om föräldrarna vill betala en 
högre ersättning är det inte möjligt.  
 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till 
kommunens kostnader. 
 
*Beloppen justeras vid lagändring. 

 



 
10.3 10.3 Avgift för hygienartiklar och sänglinne 

Avgift för abonnemang av hygienartiklar uttages med 133 kronor per 
månad.  
Avgift för abonnemang av sänglinne uttages med 133 kronor per månad. 
 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, 
huvudgrupp diverse varor och tjänster, varje år. 

10.3 Avgift för hygienartiklar och sänglinne 
Avgift för abonnemang av hygienartiklar uttages med 140 kronor per 
månad.  
Avgift för abonnemang av sänglinne uttages med 142 kronor per månad. 
 
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, 
huvudgrupp diverse varor och tjänster, varje år. 

 
11.1 11.1 Kost 

Den enskilde betalar för sin egen kost. 
 
För kost som serveras inom daglig verksamhet debiteras den enskilde 
avgift enligt den årligen beslutade taxan. 
 
2022 

Lunch 66 kronor 
Fika 11 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 

11.1 Kost 
Den enskilde betalar för sin egen kost. 
 
För kost som serveras inom daglig verksamhet debiteras den enskilde 
avgift enligt den årligen beslutade taxan. 
 
2023 

Lunch 71 kronor 
Fika 12 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 
justeras varje år till följd av löneavtal och konsumentprisindex, 
huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga drycker. (KS/2013:804) 
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2. 

 

2. Träffpunkt 

Omsorgstagare som deltar i omsorgsförvaltningens och arbete och 
välfärds träffpunkter betalar en avgift för kost.  
 
2022 

 < 19 år  
(66 %) 

19 år >  
(100 %) 

Lunch 44 kronor 66 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg 
funktionsnedsättning justeras varje år till följd av löneavtal och 
konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 

 

2. Träffpunkt 

Omsorgstagare som deltar i omsorgsförvaltningens och arbete 
och välfärds träffpunkter betalar en avgift för kost.  
 
2023 

 < 19 år  
(66 %) 

19 år >  
(100 %) 

Lunch 47 kronor 71 kronor 
 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg 
funktionsnedsättning justeras varje år till följd av löneavtal och 
konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 
 

 
7. 
7.1 
7.2 

7. Dagrehab 

Patienter som vistas på dagrehab debiteras för sina omkostnader 
gällande kost samt föremål som tillverkas och som patienterna erbjuds 
att köpa. 

7.1 Kost 
 
2022 

Lunch 66 kronor 
Kaffe/Fika 11 kronor 

 
Avgifter för måltider inom äldreomsorg och omsorg 
funktionsnedsättning justeras varje år till följd av löneavtal och 
konsumentprisindex, huvudgrupp livsmedel och ej alkoholhaltiga 
drycker. (KS/2013:804) 

7.2 Föremål 
Självkostnaden för materialet debiteras.  
 

7. Dagrehab 

7.1 Kost 
7.2 Föremål 
Punkterna tas bort, verksamheten har upphört. 

 



Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
 

Kapitel 1. Avgifter SoL 

Punkt  

 
4.2.1 4.2.1 Fördyrade matkostnader till följd av färdiglagad mat i särskilt boende, tillfällig 

placering (korttidsvistelse/växelvård/trygghetsplats och palliativ vård i 
korttidsboende) och måltider vid måltidsorganisationens restauranger 
 
Alla omsorgstagare som har beslut om måltidsinsats, bor i särskilt boende (vårdbostad) eller vistas på tillfällig placering, 
får en höjning av minimibeloppet för tillagningskostnader enligt metod som finns i proposition 2002/01:149 sidan 41, 
med justeringen att belopp används för gruppen 61 år och äldre. 
 

Höjningen kan för 2022 bli högst 1 641 kronor per månad enligt följande  
exempel: 
 
2022 tar kommunen 4 211 kronor per månad för heldygnskost. Det belopp för livsmedel som ingår i minimibeloppet 
för en som äter alla mål hemma är 2 570 kronor per månad. Minimibeloppet höjs därför med 1 641 kronor, d v s 
skillnaden mellan  
4 211 och 2 570.  

 
Höjningen av minimibeloppet i andra fall varierar med hänsyn till hur mycket kommunen debiterar för kosten, se 
följande tabeller. 
 
Särskilt boende 
Kommunens debitering för matabonnemang i särskilt 
boende per månad 2023 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

Frukost 854 kronor    309 kronor  
Middag inkl dryck kaffe och dessert 2 288 kronor    832 kronor 
Kvällsmat 1 220 kronor     440 kronor  
Helkost 4 433 kronor 1641 kronor 
Sondmat 1 130 kronor        0 kronor 

 



 
4.2.1 

Tillfällig placering, dagverksamhet och måltider vid måltidsorganisationens restauranger 
Kommunens debitering för 
kost per månad 

Genomsnittskostnad av 
intervallet 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

Upp till 701 kronor  Ingen höjning  
   702 – 1 122 kronor    912 kronor    355 kronor 
1 123 – 1 543 kronor 1 333 kronor    519 kronor  
1 544 – 1 964 kronor 1 754 kronor    684 kronor 
1 965 – 2 385 kronor 2 175 kronor    848 kronor 
2 386 – 2 666 kronor 2 526 kronor    984 kronor 
2 667 – 2 947 kronor 2 807 kronor 1 094 kronor 
2 948 – 3 368 kronor 3 158 kronor 1 231 kronor 
3 369 – 3 649 kronor 3 509 kronor 1 367 kronor 
3 650 – 4 070 kronor 3 860 kronor 1 504 kronor 
4 071 – 4 351 kronor 4 211 kronor 1 641 kronor 

 
I tabellen ovan har en genomsnittskostnad av beloppen i intervallerna räknats fram.  
Minimibeloppet baseras på genomsnittskostnaden. 
 

 
4.2.2 4.2.2 Fördyrade matkostnader i samband med matdistribution 

När omsorgstagare har ett biståndsbeslut om matdistribution, så kallade  
matabonnemang, ska kommunen ta hänsyn till förhöjda matkostnader. Omsorgstagaren erhåller en höjning av 
minimibeloppet som motsvarar skillnaden mellan kommunens avgift för matdistribution och det belopp för livsmedel 
som ingår i minimibeloppet. Kommunfullmäktige beräknar att huvudmålet utgör 40 % av konsumentverkets 
beräkningar för heldygnskost. 
 

Kommunens debitering för matdistribution per månad 
2023 

Höjning av minimibeloppet, kronor per 
månad, 2022 

1 måltid varje dag, 2 130 kronor    952 kronor 

1 måltid varannan dag, 1 065 kronor    476 kronor 

2 måltider varje dag, 3 270 kronor  1 457 kronor 

 



 
4.3 4.3 Minskning av minimibeloppet i särskilt boende 

Kommunen minskar minimibeloppet i särskilt boende (8 kap. 8 § 2 st. SoL).  
 
Belopp som gäller för 2022 
 

Budgetpost Modell för minskning Minskning av  
minimibeloppet, kr/mån  

Fritid  Konsument-verkets 
beräkning för fritid 

-177 

Hemutrustning Självkostnad för säng. Del i 
möblemang 
gemensamhetsutrymmen, 
konsumentverkets beräkning 
för hemutrustning  

-262 
 

Summa  -439 
 

 
5.1 5.1 Beräkning av boendekostnad 

Varje myndig person som stadigvarande bor i bostaden beräknas ta sin andel av den totala bostadskostnaden. Från den 
totala bostadskostnaden avräknas hushållsel, beräknad enligt Pensionsmyndighetens schablon. Observera att hushållsel 
ingår som en post i minimibeloppet. Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg 
för pensionärer. 
 
För år 2022 gäller följande: 70 % av ränteutgifterna för bostadslån 
0,75 % av taxeringsvärdet, dock max 8 874:- 
Uppvärmning bostad och vatten 169:-/kvm boendeyta/år (uppdelat på 109:- för bostadens uppvärmning och 60:- för 
uppvärmning av vatten) 
Driftskostnader 307:-/ kvm boendeyta/år 
Där beräkningsschablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader  
(värme inkl. varmvatten) godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 
 
Om hushållsel ingår i hyran så skall boendekostnaden reduceras med 
4,80:-/ kvadratmeter/månad, dock max 576:-/månad. 
Kostnader för en bostads vattenförbrukning som inte ingår i hyran beräknas schablonsvis till 65:-/kvm boendeyta/år.  
Kostnader för sophämtning som inte ingår i hyran beräknas schablonsvis till 20:-/kvm boendeyta/år. 
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9.2 
 

9.2 Ungdom över 18 år 
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. Istället kan kommunen ta 
ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. 
Finns inga inkomster får ingen avgift tas ut. 
 
Konsumentverkets beräkning av vad ungdomar med egen inkomst ska betala hemma, ska ligga till grund för 
avgiftsuttaget. För 2022 är den summan 5 640 kronor per månad. 

 
10.2 

 

10.2 Kost 
Den enskilde betalar för sin egen kost. 
 
Avgift för kost för den som bor i en bostad enligt LSS 9 § 9 får endast avse kostnaden för råvaror. Kommunen får inte, 
oavsett om det sker inom ramen av kommunens självkostnad, ta ut någon avgift för tillhörande kostnader i form av 
exempelvis transport, utrustning och tillagning.  
 
Konsumentverkets kostnadsberäkning gruppen 31-60 år, för livsmedel, ska ligga till grund för avgiftsuttaget. För 
2022 beräknas råvarukostnad vara 2860 kronor. 
 

Frukost 18 kronor 
Middag      48 kronor 
Kvällsmat      26 kronor 
Kaffe/fika        7 kronor 
Helkost 2 860 kronor 
Sondmat 1 130 kronor 

 

 
11.2 11.2 Resor till och från daglig verksamhet 

Region Kronoberg debiterar kommunen för omsorgstagarnas arbetsresor (färdtjänst) till och från daglig verksamhet 
och kommunen tar ut avgifter för den enskilde enligt nedan: 
 
Avgift tas ut motsvarande färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor. Den enskildes kostnader för resor i samband 
med deltagande i daglig verksamhet enligt LSS ska inte överstiga kostnaden för färdtjänsttaxans periodkort för 
arbetsresor inom zon 1. (KF 131218) 
 
För arbetsresor under 2021 betalar den enskilde 45 kronor per enkel resa, dock högst 670 kronor per månad. 
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4 4. Resor med omsorgsförvaltningens eller arbete och välfärds fordon 

Omsorgstagare som åker med i omsorgsförvaltningens eller arbete och välfärds fordon (leasingbil och leasingbuss) på 
grund av sociala/medicinska skäl debiteras en avgift per person. 
 
Avgiften baseras på taxan för färdtjänst. Färdtjänstens zoner är omräknade till kilometerintervall. Kilometerantalet 
mäts per enkel sträcka. Om den enskilde åker tur och retur debiteras två enkelresor.  
2022  

zoner kilometer <20 år >20 år 
1 0-14 30 kronor 45 kronor 
2 15-28 35 kronor 55 kronor 
3 29-42 45 kronor 70 kronor 
4 43-57 50 kronor 80 kronor 
5 58-72 60 kronor 95 kronor 
6 73-87 70 kronor 115 kronor 
7 88-100 80 kronor 130 kronor 

Vid resor som överstiger 100 km debiteras avgift motsvarande riksfärdtjänstens taxa. 
 kilometer <26 år >26 år 
 101-125 91 kronor 130 kronor 
 126-150 115 kronor 165 kronor 
 151-175 136 kronor 195 kronor 
 176-200 154 kronor 220 kronor 
 201-225 178 kronor 255 kronor 
 226-250 192 kronor 275 kronor 
 251-275 210 kronor 300 kronor 
 276-300 224 kronor 320 kronor 
 301-350 259 kronor 370 kronor 
 351-400 294 kronor 420 kronor 
 401-450 318 kronor 455 kronor 
 451-500 336 kronor 480 kronor 
 501-600 374 kronor 535 kronor 
 601-750 420 kronor 600 kronor 
 751-1 000 458 kronor 655 kronor 

 1 001-1 250 476 kronor 680 kronor 
 1 251-1 500 490 kronor 700 kronor 
 1 501-och längre 528 kronor 755 kronor 

 



 



 Sammanträdesprotokoll 
Nämnden för arbete och 
välfärd 
2022-11-09 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 190 Dnr 2022-00137 
 

Beslut angående vård- och omsorgsavgifter för år 
2023 avseende socialpsykiatrin 

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att 

anta reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 
2023.  

2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att 
uppdra åt omsorgsnämnden att justera belopp i 
tillämpningsanvisningarna som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.  

3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att 
fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 418 kronor. 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20) 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1 
januari 2023 framgår av bilaga 2.  
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning samt 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Beloppen 
meddelas under december och då kommer 2022 års belopp att ersättas 
med de som kommer att gälla 2023. Dessa delar är markerade med 
kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3. 
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Beslutsunderlag 
- Bilaga 1: Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och 

omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
- Bilaga 2: Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 

omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2023-01-01 
- Bilaga 3: Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt 

omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna som 
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av 
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning 
samt Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 

- Konsekvensanalys av förändrade vård- och omsorgsavgifter 2023 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 403 Dnr 2022-00579 
 

Nämnden för arbete och välfärds beslut om att 
avgiftsbefria familjeorienterat boendestöd 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för familjeorienterat 
boendestöd i samband med att vård- och omsorgsavgifterna i Växjö 
kommun börja gälla från den 1 januari 2023. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård, efter beslut 
av kommunfullmäktige. 
 
Familjeorienterat boendestöd, som är en boendestödsinsats som har ett 
tydligt fokus på stöd i föräldraskapet, finns i olika nivåer. Nivå 2 är för 
den enskilde avgiftsfri insats, medan det för nivå 1 utgår en avgift för den 
enskilde. Enhetschefer inom socialpsykiatrin har till förvaltningen 
arbete och välfärds ledningsgrupp lyft en problematik kopplat till 
avgifterna för familjeorienterat boendestöd nivå 1, varpå hanteringen av 
avgifterna har setts över. 
 
Förändringar av vård- och omsorgsavgifter beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 393/2022 föreslagit följande:   
Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för familjeorienterat 
boendestöd i samband med att vård- och omsorgsavgifterna i Växjö 
kommun börja gälla från den 1 januari 2023. 
 
-Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2022-11-22. 
-Nämnden för arbete och välfärds beslut i § 191/2022  
 
Yrkanden 
Martin Edberg (S) med instämmande av Sofia Stynsberg (M), Pernilla 
Tornéus (M) och Maria Garmer (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Pernilla Tornéus (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Nämnden för arbete och 
välfärd 
2022-11-09 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 191 Dnr 312028 
 

Beslut om att avgiftsbefria familjeorienterat 
boendestöd  

Nämnden för arbete och välfärds beslut 
Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att besluta 
om avgiftsbefrielse för familjeorienterat boendestöd i Växjö kommun 
från och med 1 januari 2023, i samband med att avgifterna för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun börjar gälla. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun tar ut en avgift för omsorg, service och vård, efter beslut 
av kommunfullmäktige. 
Familjeorienterat boendestöd, som är en boendestödsinsats som har ett 
tydligt fokus på stöd i föräldraskapet, finns i olika nivåer. Nivå 2 är för 
den enskilde avgiftsfri insats, medan det för nivå 1 utgår en avgift för den 
enskilde. Enhetschefer inom socialpsykiatrin har till förvaltningen 
arbete och välfärds ledningsgrupp lyft en problematik kopplat till 
avgifterna för familjeorienterat boendestöd nivå 1, varpå hanteringen av 
avgifterna har setts över. 
Förändringar av vård- och omsorgsavgifter beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Martin Edberg (S) yrkar bifall.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 
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§ 402 Dnr 2022-00549 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 enligt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden: 

1. Kommunfullmäktige indexuppräknar taxan för prövning och 
kontroll inom livsmedelsområdet samt material i kontakt med 
livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med 
indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för planerad 
kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande 
kontroll. 
 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer efterhandsdebitering av planerad 
kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär att avgiftssystemet för 
planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade avgifter till 
avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som 
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog. 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer ett byte av system för 
indexuppräkning av taxan för livsmedelskontrollen. Från KPI till 
PKV. 
 

5. Kommunfullmäktige noterar miljö- och hälsoskyddsnämnden 
synpunkter i ärendet: 
I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 
finns det i nuläget en tillsynsskuld på 500 kontrolltimmar för 
livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen påbörjar 
arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. 
 
På grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras 
som det var tänkt, men eftersom årliga avgifter togs ut så 
betalade företagarna ändå. Vid ny taxa för 2023 kommer 
kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar eftersom 
näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas 
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back 
med cirka 500 000 kronor för år 2023. 
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Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. 
Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, 
att de inte ska bli lurade om vad maten innehåller samt att 
informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Den 
nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 
2019, § 332 och började gälla den 1 januari 2020. Taxan från 2019 är 
enbart en indexuppräkning som baseras på den senaste beräkningen 
som gjordes 2013. Sedan 2013 har det även skett flera förändringar inom 
livsmedelskontrollen, såsom ändringar i lagstiftningen och mer fokus på 
arbete som förebygger livsmedelsfusk. 
 
År 2017 beslutades en ny kontrollförordning (EU) 2017/625. I den nya 
kontrollförordningen infördes nya begrepp, bland annat annan offentlig 
verksamhet. Begreppet annan offentlig verksamhet avser enligt 
kontrollförordningens artikel 2.2 annan verksamhet än offentlig kontroll 
som utförs av de behöriga myndigheterna och övriga organ med 
kontrolluppdrag. 
 
Exempel på annan offentlig verksamhet är att skriva beslut om 
sanktioner samt hantering av register över aktörer och 
myndighetsrapportering. Kommunernas rätt att ta ut avgifter för 
livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk och nationell 
nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur den 
offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss 
del också hur och när avgifter får tas ut. Med stöd av bemyndigandet i 
28 § livsmedelslagen har regeringen utfärdat en helt ny förordning om 
avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).  
 
LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter, det vill 
säga vara självfinansierad. Avgift enligt taxa betalas av den aktör vars 
verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Det framgår 
också att om en kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas 
av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa 
som kommunfullmäktige bestämmer. Taxan ska beräknas enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Ny timtaxa 
Timavgiften för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet föreslås höjas 
från 987 kronor till 1131 kronor. Timavgiften för extra offentlig kontroll 
föreslås höjas från 841 kronor till 1018 kronor (90 % av timavgiften för 
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offentlig kontroll). Den nya timavgiften har beräknats med stöd av KPI 
som grund för indexuppräkningen. Indexuppräkningen för år 2023 
något högre än tidigare år då ingen indexuppräkning gjorts för åren 
2019-2021. 
 
Efterhandsdebitering 
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävdes den tidigare 
gällande livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF). Genom den 
nya livsmedelsavgiftsförordningen avskaffades det tidigare 
avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett 
system med obligatorisk efterhandsdebitering. Årliga förskottsbetalade 
avgifter får dock genom övergångsbestämmelser till LAF fortsätta att 
tillämpas av kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023. 
 
Material som kommer i kontakt med livsmedel 
Material som har direktkontakt med livsmedel, FCM (Food Contact 
Materials), får inte påverka livsmedlet negativt genom att exempelvis 
avge giftiga ämnen. Den så kallade Glas-Gaffel-symbolen visar på att 
materialet är lämpligt för kontakt med livsmedel. Symbolen ses ofta på 
kartonger för avhämtning av mat, engångshandskar, matlådor med 
mera. Det avser även glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och 
köksredskap. 
 
Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska 
utvidgas till att omfatta material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. Samtidigt infördes ett generellt förbud mot att 
släppa ut material eller produkter som inte uppfyller kraven på 
marknaden. Ändringarna i livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli 2021.  
 
Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller 
distribuerar den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt 
kontrollområde med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket framhåller 
kommuner att starta den planerade kontrollen av FCM först 2024. Innan 
avgift kan tas ut för kontroll inom området behöver 
kontrollmyndigheterna beräkna en ny taxa, där området omfattas i 
beräkningen. SKR:s beräkningsmall innefattar kontrollen av FCM och 
därmed även beräkningen av ny föreslagen taxa. 
 
Efterhandsdebitering 
Grunden till att införa efterhandsdebitering är den kritik som från flera 
håll riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som betalas i 
förskott. Bland annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska 
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problem gentemot verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall 
utförs under senare delen av året, nästkommande år eller ett par år 
senare. På samma sätt kan det också uppstå problem om den beräknade 
tiden inte stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten 
faktiskt använder, eller om kontrollen helt uteblir. Ett system med 
obligatorisk efterhandsdebitering av avgiften innebär att 
verksamhetsutövarna endast behöver betala en kontrollavgift om en 
kontroll har utförts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden 
och ser i sak positivt på att efterhandsdebitering införs. Eftersom det 
finns övergångsbestämmelser som gör det möjligt att införa 
efterhandsdebitering fram till utgången av 2023 kan det praktiska 
genomförandet läggas upp på olika sätt, med olika för- och nackdelar. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag är att efterhandsdebitering 
införs med början 1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 395/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 2022 enligt förslag från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden: 

1. Kommunfullmäktige indexuppräknar taxan för prövning och 
kontroll inom livsmedelsområdet samt material i kontakt med 
livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med 
indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för planerad 
kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande 
kontroll. 
 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer efterhandsdebitering av planerad 
kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär att avgiftssystemet för 
planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade avgifter till 
avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som 
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog. 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer ett byte av system för 
indexuppräkning av taxan för livsmedelskontrollen. Från KPI till 
PKV. 
 

5. Kommunfullmäktige noterar miljö- och hälsoskyddsnämnden 
synpunkter i ärendet: 
I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 
finns det i nuläget en tillsynsskuld på 500 kontrolltimmar för 
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livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen påbörjar 
arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. 
 
På grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras 
som det var tänkt, men eftersom årliga avgifter togs ut så 
betalade företagarna ändå. Vid ny taxa för 2023 kommer 
kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar eftersom 
näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas 
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back 
med cirka 500 000 kronor för år 2023. 
 

-Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut § 117/2022 
-Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden § 66/2022 
-Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandes skrivelse 2022-10-18 
-Beräkning av timavgift för livsmedelstaxa 
-Taxa underlag 
 



Från: Växjö Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen <miljo-
halsoskyddsnamnden@vaxjo.se> 

Skickat: den 1 november 2022 15:40 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden  LIV.2022.2162 
Bifogade filer: Tjansteskrivelsenamnden_1073839.pdf; 

Protokoll20221025MHN117_1077218.pdf 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-10-25 § 117. 
Beslutet finns i bifogat protokollsutdrag. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Svensson 
Förvaltningssekreterare 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 
Besök: Norra Järnvägsgatan 7 Växjö 
www.vaxjo.se 
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Mottagare: [kommunstyrelsen@vaxjo.se] 
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§ 117 Dnr LIV.2022.2162

Taxa för offentlig kontroll inom

livsmedelsområdet 2022
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige
indexuppräknar taxan för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
samt material i kontakt med livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan
justeras i och med indexuppräkningen från 987 kronor till 1131 kronor för
planerad kontroll och från 841 kronor till 1018 kronor för uppföljande kontroll.

Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
efterhandsdebitering av planerad kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär
att avgiftssystemet för planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade
avgifter till avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige
fastställer ett byte av system för indexuppräkning av taxan för
livsmedelskontrollen. Från KPI till PKV.

Nämnden vill också lämna följande synpunkt till kommunfullmäktige:
I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 vill
nämnden påpeka att det i nuläget finns en tillsynsskuld på 500
kontrolltimmar för livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen
påbörjar arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. På
grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras som det var tänkt,
men eftersom årliga avgifter togs ut så betalade företagarna ändå. Vid ny taxa
för 2023 kommer kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar
eftersom näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back med cirka
500 000 kronor för år 2023.

Bakgrund

Livsmedelskontrollen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollens mål är
att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte ska bli lurade om vad
maten innehåller samt att informationen om maten ska vara korrekt och
enkel att förstå. Den nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den
17 december 2019, § 332 och började gälla den 1 januari 2020. Taxan från 2019
är enbart en indexuppräkning som baseras på den senaste beräkningen som
gjordes 2013. Sedan 2013 har det även skett flera förändringar inom
livsmedelskontrollen, såsom ändringar i lagstiftningen och mer fokus på
arbete som förebygger livsmedelsfusk.
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År 2017 beslutades en ny kontrollförordning (EU) 2017/625. I den nya
kontrollförordningen infördes nya begrepp, bland annat annan offentlig
verksamhet. Begreppet annan offentlig verksamhet avser enligt
kontrollförordningens artikel 2.2 annan verksamhet än offentlig kontroll som
utförs av de behöriga myndigheterna och övriga organ med kontrolluppdrag.

Exempel på annan offentlig verksamhet är att skriva beslut om sanktioner
samt hantering av register över aktörer och myndighetsrapportering.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler
på både europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625
styr i stor detalj hur den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska
genomföras, och till viss del också hur och när avgifter får tas ut. Med stöd av
bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen har regeringen utfärdat en helt ny
förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).

LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter, det vill säga vara
självfinansierad. Avgift enligt taxa betalas av den aktör vars verksamhet är
föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen. Det framgår också att om en
kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala
nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer. Taxan ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.

Ny timtaxa
Timavgiften för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet föreslås höjas från
987 kronor till 1131 kronor. Timavgiften för extra offentlig kontroll föreslås
höjas från 841 kronor till 1018 kronor (90 % av timavgiften för offentlig
kontroll). Den nya timavgiften har beräknats med stöd av KPI som grund för
indexuppräkningen. Indexuppräkningen för år 2023 något högre än tidigare
år då ingen indexuppräkning gjorts för åren 2019-2021.

Efterhandsdebitering
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävdes den tidigare gällande
livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF). Genom den nya
livsmedelsavgiftsförordningen avskaffades det tidigare avgiftssystemet med
årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett system med obligatorisk
efterhandsdebitering. Årliga förskottsbetalade avgifter får dock genom
övergångsbestämmelser till LAF fortsätta att tillämpas av
kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023.

Material som kommer i kontakt med livsmedel
Material som har direktkontakt med livsmedel, FCM (Food Contact Materials),
får inte påverka livsmedlet negativt genom att exempelvis avge giftiga ämnen.
Den så kallade Glas-Gaffel-symbolen visar på att materialet är lämpligt för
kontakt med livsmedel. Symbolen ses ofta på kartonger för avhämtning av
mat, engångshandskar, matlådor med mera. Det avser även glas, tallrikar,
bestick, dricksflaskor och köksredskap.
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Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas
till att omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel. Samtidigt infördes ett generellt förbud mot att släppa ut material
eller produkter som inte uppfyller kraven på marknaden. Ändringarna i
livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli 2021.

Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar
den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde
med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket framhåller kommuner att starta
den planerade kontrollen av FCM först 2024. Innan avgift kan tas ut för
kontroll inom området behöver kontrollmyndigheterna beräkna en ny taxa,
där området omfattas i beräkningen. SKR:s beräkningsmall innefattar
kontrollen av FCM och därmed även beräkningen av ny föreslagen taxa.
Motivering

Efterhandsdebitering
Grunden till att införa efterhandsdebitering är den kritik som från flera håll

riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som betalas i förskott. Bland

annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska problem gentemot

verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall utförs under senare delen

av året, nästkommande år eller ett par år senare. På samma sätt kan det

också uppstå problem om den beräknade tiden inte stämmer överens med

den tid som kontrollmyndigheten faktiskt använder, eller om kontrollen helt

uteblir. Ett system med obligatorisk efterhandsdebitering av avgiften innebär

att verksamhetsutövarna endast behöver betala en kontrollavgift om en

kontroll har utförts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden och ser

i sak positivt på att efterhandsdebitering införs. Eftersom det finns

övergångsbestämmelser som gör det möjligt att införa efterhandsdebitering

fram till utgången av 2023 kan det praktiska genomförandet läggas upp på

olika sätt, med olika för- och nackdelar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens

förslag är att efterhandsdebitering införs med början 1 januari 2023.

Motivering
Efterhandsdebitering

Grunden till ställningstagandet att införa efterhandsdebitering är den kritik

som från flera håll riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som

betalas i förskott. Bland annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska

problem gentemot verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall utförs

under senare delen av året, nästkommande år eller ett par år senare. På

samma sätt kan det också uppstå problem om den beräknade tiden inte

stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten faktiskt använder,

eller om kontrollen helt uteblir.
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Ett system med obligatorisk efterhandsdebitering av avgiften innebär att

verksamhetsutövarna endast behöver betala en kontrollavgift om en kontroll

har utförts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden och ser i sak positivt på att
efterhandsdebitering införs. Eftersom det finns övergångsbestämmelser som
gör det möjligt att införa efterhandsdebitering fram till utgången av 2023 kan
det praktiska genomförandet läggas upp på olika sätt, med olika för- och
nackdelar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag är att

efterhandsdebitering införs med början 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Taxa underlag
Beräkning av timavgift livsmedelstaxa
Ordförandes skrivelse daterad 2022-10-18
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-10-18 § 66

Yrkanden
Ordförande Anders Landin (L)

Bifall till arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden med

tillägg av ett femte stycke.

Nämnden vill också lämna följande synpunkt till kommunfullmäktige:
I och med att nämnden föreslår efterhandsdebitering för år 2023 vill
nämnden påpeka att det i nuläget finns en tillsynsskuld på 500
kontrolltimmar för livsmedelskontrollen. Detta innebär att förvaltningen
påbörjar arbetet med tillsyn och efterhandsdebitering i ett minusläge. På
grund av Corona-pandemin kunde inte tillsyn genomföras som det var tänkt,
men eftersom årliga avgifter togs ut så betalade företagarna ändå. Vid ny taxa
för 2023 kommer kommunen inte kunna ta betalt för 500 kontrolltimmar
eftersom näringsidkare redan har betalt för tillsynen. Om inte detta tas
hänsyn till i budgetarbetet riskerar livsmedelskontrollen gå back med ca
500 000kr för år 2023.

Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas, och finner det antaget.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige

17(26)



LIV.2022.2162

2022-10-18

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 1 (5)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-postmiljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se www.vaxjo.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige indexuppräkna
taxan för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet samt material i
kontakt med livsmedel enligt KPI. Den nuvarande timtaxan justeras i och med
indexuppräkningen från 987 kr till 1131 kr för planerad kontroll och från 841 kr
till 1018 kr för uppföljande kontroll.

Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
efterhandsdebitering av planerad kontroll från 1 januari 2023. Detta innebär
att avgiftssystemet för planerad kontroll ändras från årliga, förskottsbetalade
avgifter till avgifter som faktureras efter kontrollen och beloppet som
faktureras reflekterar den tid som kontrollen tog.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår även att kommunfullmäktige
fastställer ett byte av system för indexuppräkning av taxan för
livsmedelskontrollen. Från KPI till PKV.

Bakgrund

Livsmedelskontrollen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollens mål är
att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte ska bli lurade om vad
maten innehåller samt att informationen om maten ska vara korrekt och
enkel att förstå. Den nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den
17 december 2019, § 332 och började gälla den 1 januari 2020. Taxan från 2019
är enbart en indexuppräkning som baseras på den senaste beräkningen som
gjordes 2013. Sedan 2013 har det även skett flera förändringar inom
livsmedelskontrollen, såsom ändringar i lagstiftningen och mer fokus på
arbete som förebygger livsmedelsfusk.
År 2017 beslutades en ny kontrollförordning (EU) 2017/625. I den nya
kontrollförordningen infördes nya begrepp, bland annat annan offentlig
verksamhet. Begreppet annan offentlig verksamhet avser enligt
kontrollförordningens artikel 2.2 annan verksamhet än offentlig kontroll som
utförs av de behöriga myndigheterna och övriga organ med kontrolluppdrag.
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Exempel på annan offentlig verksamhet är att skriva beslut om sanktioner
samt hantering av register över aktörer och myndighetsrapportering.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler
på både europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625
styr i stor detalj hur den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska
genomföras, och till viss del också hur och när avgifter får tas ut. Med stöd av
bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen har regeringen utfärdat en helt ny
förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF).

LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter, det vill säga vara
självfinansierad. Avgift enligt taxa betalas av den aktör vars verksamhet är
föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen. Det framgår också att om en
kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala
nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer. Taxan ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.

Ny timtaxa
Timavgiften för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet föreslås höjas från
987 kr till 1131 kr. Timavgiften för extra offentlig kontroll föreslås höjas från
841 kr till 1018 kr (90 % av timavgiften för offentlig kontroll).
Den nya timavgiften har beräknats med stöd av KPI som grund för
indexuppräkningen. Indexuppräkningen för år 2023 något högre än tidigare
år då ingen indexuppräkning gjorts för åren 2019-2021.

Efterhandsdebitering
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning (förordning
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter) (LAF) i kraft. Samtidigt upphävdes den tidigare gällande
livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166) (ÄLAF). Genom den nya
livsmedelsavgiftsförordningen avskaffades det tidigare avgiftssystemet med
årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett system med obligatorisk
efterhandsdebitering. Årliga förskottsbetalade avgifter får dock genom
övergångsbestämmelser till LAF fortsätta att tillämpas av
kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023.

Material som kommer i kontakt med livsmedel
Material som har direktkontakt med livsmedel, FCM (Food Contact Materials),
får inte påverka livsmedlet negativt genom att exempelvis avge giftiga ämnen.
Den så kallade Glas-Gaffel-symbolen visar på att materialet är lämpligt för
kontakt med livsmedel. Symbolen ses ofta på kartonger för avhämtning av
mat, engångshandskar, matlådor med mera. Det avser även glas, tallrikar,
bestick, dricksflaskor och köksredskap.
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Riksdagen har beslutat att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas
till att omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel. Samtidigt infördes ett generellt förbud mot att släppa ut material
eller produkter som inte uppfyller kraven på marknaden. Ändringarna i
livsmedelslagen trädde i kraft 1 juli 2021.

Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar
den här typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde
med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket framhåller kommuner att starta
den planerade kontrollen av FCM först 2024. Innan avgift kan tas ut för
kontroll inom området behöver kontrollmyndigheterna beräkna en ny taxa,
där området omfattas i beräkningen. SKR:s beräkningsmall innefattar
kontrollen av FCM och därmed även beräkningen av ny föreslagen taxa.

Motivering
Efterhandsdebitering
Grunden till ställningstagandet att införa efterhandsdebitering är den kritik
som från flera håll riktats mot systemet med en årlig kontrollavgift som
betalas i förskott. Bland annat kan den årliga avgiften skapa vissa pedagogiska
problem gentemot verksamhetsutövare eftersom kontrollen i vissa fall utförs
under senare delen av året, nästkommande år eller ett par år senare. På
samma sätt kan det också uppstå problem om den beräknade tiden inte
stämmer överens med den tid som kontrollmyndigheten faktiskt använder,
eller om kontrollen helt uteblir. Ett system med obligatorisk
efterhandsdebitering av avgiften innebär att verksamhetsutövarna endast
behöver betala en kontrollavgift om en kontroll har utförts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bilden och ser i sak positivt på att
efterhandsdebitering införs. Eftersom det finns övergångsbestämmelser som
gör det möjligt att införa efterhandsdebitering fram till utgången av 2023 kan
det praktiska genomförandet läggas upp på olika sätt, med olika för- och
nackdelar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag är att
efterhandsdebitering införs med början 1 januari 2023.

Konsekvensanalys
Höjd avgift
Till följd av en höjd timtaxa kommer verksamheter att behöva betala en högre
avgift för livsmedelskontroll. Detta påverkar framför allt de
verksamhetsutövare som driver flera livsmedelsanläggningar i Växjö
kommun, däribland kommunala förvaltningar inom vård, skola och omsorg.
Nuvarande taxa och föreslagen taxa är inte jämförbara i och med att
arbetssättet för debitering skiljs åt. Detta beror på att livsmedelskontrollen
genomförs idag riskbaserat, vilket medför att verksamheter med lägre risk
inte kontrolleras varje år och därför inte förskottsdebiteras årligen.
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Medan förslaget nu är efterhandsdebitering. Livsmedelskontrollen genomförs
riskbaserat, vilket medför att verksamheter med lägre risk inte kontrolleras
varje år. Däremot förskottsdebiteras de årligen, även om kontrollen
genomförs vid ett samlat tillfälle, exempelvis vartannat eller vart tredje år.
Med det nya debiteringssystemet efterhandsdebiteras verksamheterna
istället efter genomförd kontroll. En ny taxa på 1 131 kr skulle medföra
följande förändringar för förvaltningarna nedan, om de skulle betala årliga
förskottsavgifter på samma sätt även nästa år:

·Måltidsorganisationen debiterades 373 086 kr i årlig avgift 2022. Den
nya taxan hade inneburit en ökning med 54 432 kr.

· Utbildningsförvaltningen debiterades 18 753 kr i årlig avgift 2022. Den
nya taxan hade inneburit en ökning med 2 736 kr.

· Omsorgsförvaltningen debiterades 34 545 kr i årlig avgift 2022. Den
nya taxan hade inneburit en ökning med 5 040 kr.

· Arbete och välfärd debiterades 18 753 kr i årlig avgift 2022. Den nya
taxan hade inneburit en ökning med 2 736 kr.

Hur stor skillnaden blir i realiteten beror på hur mycket kontrolltid som
genomförs hos varje verksamhet per år.

Efterhandsdebitering Konsekvenser
Framför allt på grund av Coronapandemin och att nuvarande
riskklassningsmodell inte alltid ger den kontrolltid som verksamheten
behöver har en del verksamheter fått färre antal timmar kontroll än vad de
betalat för i den årliga avgiften. Detta har medfört att en kontrollskuld har
byggts upp från år till år. Införande av efterhandsdebitering medför att
kontrollskuld inte längre kan uppstå, då verksamheterna betalar för faktiskt
utförd kontrolltid. Däremot kvarstår kontrollskulden från tidigare år, vilket
kommer medföra att kontroller utförs utan att verksamheterna betalar hela
eller delar av avgiften för handläggningen. Kontrollskulden från tidigare år,
kombinerat med vakanser och frånvaro, kommer att medföra en
prognosticerad tidsskuld på cirka 500 timmar inför 2023.
Övergången till efterhandsdebitering medför även minskade intäkter
avseende årlig avgift för verksamheter som upphör innan de har fått sin årliga
kontroll. Med förskottsdebitering har årliga avgifter betalats i början av året,
men med efterhandsdebitering sker debitering först efter kontrollen. Alltså
uteblir intäkter av årliga avgifter helt för denna andel verksamheter.
En del verksamhetsutövare i Växjö kommun har redan idag viss erfarenhet av
efterhandsdebitering då verksamheter debiteras först efter uppföljande
kontroller där brister följs upp samt efter händelsestyrda kontroller till följd
av befogade klagomål. När verksamhetsutövaren känner till att debitering
sker för faktiskt nedlagd tid kan en konsekvens bli att hen vill påskynda
kontrollen på olika sätt. Detta kan försvåra för inspektören och kontrollens
kvalitet kan försämras. I och med införande av efterhandsdebitering kan
denna företeelse öka.
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Beslutet skickas till
För åtgärd

Kommunfullmäktige

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Anders Landin (L)

Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxaunderlag LIV.2022.2162

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Växjö kommuns kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen
jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av:
1. offentlig kontroll som föranleds av upplysningar från andra och som inte
leder till att bristande efterlevnad kan bekräftas,
2. överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt yttrande i
överklagade ärenden,
3. åtalsanmälningar eller ansökan om utdömande av vite och
4. att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 §.
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I 9 – 16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

· registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)

· uppföljande kontroll (10 §)

· utredning av klagomål (11-12 §§)

· kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)

· exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)

· importkontroll (15 §) samt

· avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1671 kronor för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet enligt punkterna 1-7 i taxans 5 § är timavgiften 1503
kronor.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har
använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning
och kontroller i övrigt.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt
bestämmelserna om faktisk kontrolltid.
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för
kontrollintervall för verksamheten.

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att
kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. Kontrollen utförs med det
kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs
av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Indexuppräkning

8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge
och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta
att höja avgiftsbeloppen med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges
kommuner och regioners (SKR:s) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1
timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning
eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med
livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt
livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten
gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den
övergått till en ny aktör.
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Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF)
enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för
nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av
meddelandet. Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat,
producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av
meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad
har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som
hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande
av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 §
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens
övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den
som annars ansvarar för livsmedlen.
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Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-
12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören
under det kalenderåret.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Växjö kommun genom dess
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 § Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in
från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas
ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.



Underlag för att beräkna timavgift för

kommunala taxor avseende livsmedel

Version 2.0

2021-09-06



Växjö kommun, Livsmedelskontroll, 2022

2. Översikt av mallen för att beräkna handläggningskostnad per timme

Beskrivning, läs detta först

Kostnader i kontrollförordningen

Arbetsgång, klicka här

2. Under denna flik anger du antalet årarbetskrafter för 

livsmedelskontrollen samt räknar ut den totala 

kontrolltiden på er myndighet. 

3. Under den här fliken anger du kostnader som är 

gemensamma för hela förvaltningen, som till exempel 

lokaler och förbrukningsmaterial. Vilka kostnader som 

får inkluderas finns uppräknat i EU:s kontrollförordning 

(EU) 2017/625 (Se länk nedan). Eftersom kostnaderna 

som  inkluderas påverkar företagens avgifter menar 

SKR att det är rimligt att vara restriktiv i sin tolkning. 

4. Under denna flik räknar du fram 

livsmedelskontrollens specifika kostnader. 

Livsmedelskontrollens andel av de 

förvaltningsgemensamma kostnaderna förs över från 

föregående flik. 

5. Här får du sammanställningen av timavgiften för 

livsmedelskontroll. 

1. Under fliken "Generella uppgifter" börjar du. Här 

anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket 

myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt 

att användas för livsmedelskontrollens område. 

Beräkning av 
kontrolltid

Generella 
uppgifter

Förvaltningens 
kostnader

Livsmedelskontrollen
s kostnader

Resultat

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=sv#d1e6680-1-1
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1.  Generella uppgifter

Kommun/förbund Växjö kommun

Myndighetsområde Livsmedelskontroll

Gällande år 2022

Uppdaterad (datum) 2022-05-20

Upprättad av Rebecca Hallberg

Övriga kommentarer
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4. Beräkning av kontrolltid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar). Kontakta HR för den 

aktuella tiden i er kommun. (2000 tim enligt SKR schablon). 
2 000             

Semester (25 dgr=200 timmar) 420                

Sjukdom (8,3% enligt SKR schablon, 2020) 72                  

Övrig frånvaro (tex VAB) 67                  

Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år) per handläggare 559                

Faktiskt arbetad tid (timmar/år) per handläggare 1 441             

(genomsnittlig årsarbe tstid per  handläggare minus frånvaro)

Planerad offentlig kontroll 2 200             

Händelsestyrd offentlig kontroll 570                

Registrering/godkännande 120                

Annan offentlig verksamhet (fatta beslut om myndighetsåtgärder, exportintyg, omklassningar, nämnd mm)434                

Summa kontrolltid 3 324             

I det här bladet räknar du fram kontrolltiden för livsmedelskontroll. De förs 

sedan över till nästa steg och används för att slutligen kunna beräkna 

timavgiften.

4.2 Frånvaro

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år). Kontakta HR för den 

aktuella tiden i er kommun.

4.1 Årsarbetstid

4.3 Kontrolltid

Här anger du den totala kontrolltiden som finns i er myndighets kontrollplan.Om du 

istället vill fylla i en schablon på andel kontrolltid i %, hoppa till rad 39. 

4.4 Ange antal årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen



 Antalet årsarbetskrafter inom kontroll och annan offentlig verksamhet 

avseende livsmedelsanläggningar inklusive dricksvattenkontroll) 4,60               

Total faktiskt arbetad tid för samtliga handläggare inom 

livsmedelskontrollen 6 628,60          

Kontrolltid
3 324             

Ange kontrolltid i % av faktiskt arbetad tid (om du ej angivit kontrolltid i 

tabell 4.3) SKR erfar att kontrolltiden ofta är 50-60%.

Kontrolltid i % av faktiskt arbetad tid 50% 

Kontrolltid per handläggare 723 tim 

Genomsnittlig restid (välj I rullgardinslistan till höger) 30 min+

Kontrolltid enligt ovan 3 324             

Restid i samband med  kontroll 10% 

Detta är den totala kontrolltiden per år som förs över till nästa steg

4.5 Restid

Har du långa reseavstånd kan  du ange ett intervall nedan . Restiden påverkar enbart 

kostnaden för uppföljande kontroll.
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5. Förvaltningens kostnader

Ange totalt antal handläggare på förvaltningen 30

Gemensam kostnad Kostnader i belopp Kostnader per 

handläggare

Övriga löner

Löner till övrig personal, inklusive stödpersonal och 

administrativ personal, som medverkar i den offentliga 

kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och 

försäkringskostnader för personalen. 

3 468 794 115 626

Nämndens kostnader

Nämndens kostnader för livsmedelskontrollens 

myndighetsarbete

903 000 30 100

Lokalkostnader och utrustning

I punkten ingår förvaltningens lokalkostnader och utrustning 

avseende kontrollen. Försäkringar, underhåll, 

räntekostnader och avskrivningar omfattas också. 

3 027 000 100 900

IT-utrustning

I punkten ingår förvaltningens IT-utrusning för kontrollen. 

Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I 

detta ingår också den avskrivningskostnad som 

systembyggnaden medför efter att systemet tagits i drift.

592 000 19 733

Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Avser datorer, telefoner, i-pads, böcker, tryckmaterial, 

kontorsmaterial, tidningar, elektronisk media, 

prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, 

skyddsmaterial etc. som förvaltningen 

budgeterar/faktureras för.

112 000 3 733

Transportmedel och kommunikation

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, 

trängselskatt, övriga kostnader för transportmedel som 

förvaltningen budgetar/faktureras för. Här ingår också 

porto, telefoni, IT- och datakommunikation som 

förvaltningen budgeterar/faktureras för. 

24 000 800

På den här fliken beräknas förvaltningens gemensamma kostnader, som till exempel lokalkostnader och förbrukningsmaterial. Om du har dessa uppgifter specificerat på livsmedelskontrollen fyller 

du i det på nästa flik istället. Det är viktigt att du inte fyller i samma kostnader på båda flikar. Ibland hanteras förvaltningens gemensamma kostnader centralt i kommunen och belastar inte den 

egna budgeten. Hör i så fall med ekonomiavdelningen för att få fram posterna. Går det inte att få få fram kostnaderna kan de istället uppskattas. 

De gemensamma kostnaderna divideras med förvaltningens samtliga handläggare och multipliceras på nästa flik med antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. Beloppet som förs över till 

nästa flik motsvarar alltså livsmedelskontrollens andel av förvaltningens kostnader. 

De kostnader som föreslås tas med nedan är baserat på EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. Det är viktigt att komma ihåg att kostnaderna måste härröra från de offentliga kontrollerna och att 

det är rimligt att vara restriktiv i tolkningen kring vilka kostnader som inkluderas.



Utbildning

Kostnader för förvaltningens utbildning av den personal 

som medverkar i den offentliga kontrollen, med undantag 

för den utbildning som krävs för att erhålla den kompetens 

som krävs för att vara anställd hos de behöriga 

myndigheterna. 

109 000 3 633

Summa (kronor): 8 235 794 274 526

115 626                

30 100                  

100 900                

Summa IT-utrustning 19 733                  

3 733                    

Summa för Transportmedel och kommunikation 800                       

3 633                    

Detta är de kostnader per handläggare som förs över till nästa steg

Summa för Lokalkostnader och utrustning

Summa för Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Summa för Utbildning

Summa för Övriga löner

Summa för Nämndens kostnader
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6. Livsmedelkontrollens specifika kostnader

Antal årsarbetskrafter inom livsmedelkontrollen 4,60

Kostnad Livsmedelkontrollens andel 

av förvaltningens kostnader 

per handläggare

Livsmedelkontrollens 

egna kostnader

Total kostnad

Löner (livsmedelsinspektörer)

Livsmedelsinspektörernas lönekostnader inklusive PO-tillägg 

4 104 167

Övriga löner

Löner till övrig personal, inklusive stödpersonal och 

administrativ personal, som medverkar i den offentliga 

kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och 

försäkringskostnader för personalen. 

115 626 * 4.6 = 

531 882

531 882

Nämndens kostnader

Nämndens kostnader för livsmedelskontrollens 

myndighetsarbete

30 100 * 4.6 = 

138 460

138 460

Lokalkostnader och utrustning

I punkten ingår förvaltningens lokalkostnader och utrustning 

avseende kontrollen. Försäkringar, underhåll, räntekostnader 

och avskrivningar omfattas också. 

100 900 * 4.6 = 

464 140

12 540 476 680

IT-utrustning

I punkten ingår förvaltningens IT-utrusning för kontrollen. 

Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I detta 

ingår också den avskrivningskostnad som systembyggnaden 

medför efter att systemet tagits i drift.

19 733 * 4.6 = 

90 773

30 780 121 553

Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Avser datorer, telefoner, i-pads, böcker, tryckmaterial, 

kontorsmaterial, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, 

laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. som 

förvaltningen budgeterar/faktureras för.

3 733 * 4.6 = 

17 173

6 270 23 443

Transportmedel och kommunikation

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, 

övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen 

budgetar/faktureras för. Här ingår också porto, telefoni, IT- och 

datakommunikation som förvaltningen budgeterar/faktureras 

för. 

 800 * 4.6 = 

3 680

103 170 106 850

Under denna flik räknar du fram livsmedelskontrollens specifika kostnader. Livsmedelskontrollens andel av de förvaltningsgemensamma kostnaderna förs över från föregående flik och anges i kolumn C. 

Vet du istället livsmedelkonstrollens specifika kostnader fyller du istället i under kolumn D. Samma kostnad ska inte uppges på båda flikarna. 

De gemensamma kostnaderna som förts över från föregående flik har divideras med förvaltningens samtliga handläggare och därefter multiplicerats med antalet årsarbetskrafter inom 

livsmedelskontrollen för att få fram livsmedelskontrollens andel av kostnaden. 

Du kan bara fylla i de vitmarkerade fälten. Att de ibland enbart står i kolum E under total kostnad är för att kostnaden till sin karaktär enbart kan vara en specifik kostnad för livsmedelskontrollen och inte 

kan vara en förvaltningsgemensam kostnad. 



Utbildning

Kostnader för förvaltningens utbildning av den personal som 

medverkar i den offentliga kontrollen, med undantag för den 

utbildning som krävs för att erhålla den kompetens som krävs 

för att vara anställd hos de behöriga myndigheterna. 

3 633 * 4.6 = 

16 713

3 420 20 133

Resor

Kostnader för resor och därmed förbundna traktamenten för 

den personal som medverkar i den offentliga kontrollen.  

9 690

Provtagning

Livsmedelskontrollens kostnader för provtagning och för 

laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik 

som officiella laboratorier tar ut för dessa uppgifter. 

20 000

Summa livsmedelkontrollens kostnader 5 552 859

Kommunbidrag

Avdrag för anslagsfinansiering/kommunbidrag (kr)

Kommunbidrag

Andelanslagsfinsiering/kommunbidrag av kostnader (%)

0%

Summa anslag

Summa 5 552 859

Detta är livsmedelskontrollens kostnader som förs 

över till nästa steg

Summa livsmedelkontrollens kostnader enligt ovan 5 552 859    

Summa anslag enligt ovan -               

Totalkostnader enligt ovan 5 552 859    
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6. Resultat timavgift

Antal årsarbetskrafter 4,60  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Kontrolltid 3 324 tim  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Restid i samband med kontroll 10%  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Livsmedelskontrollens totala kostnader 5 552 859 kr  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Summa anslag  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Summa kostnader 5 552 859 kr  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Timavgift offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kr/tim kontrolltid)

Kostnader: 5 552 859 kr

Kontrolltid: 3 324 tim

Timavgift uppföljande kontroll (kr/tim kontrolltid)

Kostnader: 5 552 859 kr

Kontrolltid exkl restid: 3 324 tim

Resultatet av modellen ger följande timavgift

1 671 kr

Timavgift uppföljande kontroll (kr/tim kontrolltid) 1 503 kr

 = 1 671 kr/tim

 = 90% = 1 503 kr/tim

Timavgift offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kr/tim kontrolltid) 0
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§ 404 Dnr 2022-00540 
 

Ändrad renhållningstaxa 2023 på grund av 
kostnadsökningar 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar enligt till ärendet bilagt förslag till 
renhållningstaxa för 2023. 
 
Bakgrund 
SSAM har i § 63/2022 anhållit hos respektive kommun att fastställa 
förslag till renhållningstaxa för 2023. 
 
Vid SSAM:s styrelsemöte i september redogjorde bolaget för preliminärt 
mycket stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband 
med att renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att 
frågan om budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under 
oktober månad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 394/2022 föreslagit att kommunfullmäktige 
antar enligt till ärendet bilagt förslag till renhållningstaxa för 2023. 
 
VD i Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) har lämnat förslag till 
beslut i § 63/2022, där bland annat följande framgår: 
För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att vi 
budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 
ackumulerats från tidigare år. 
 
För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och ytterligare 
underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare taxehöjning inför 2023. 
 
För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten används samt 
en mindre höjning av taxan. 
 
Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, 
utan en andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan 
vara särskilt klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, 
konjunkturläget, inflationen mm. I förslaget tar vi höjd för att 
kvarvarande överskott ska kunna täcka underskott som eventuellt kan 
uppstå till följd av extraordinära kostnader för löneökningar, högre 
utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero samt en allmän 
kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 
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-Taxetryck Växjö kommun 221 014 inkl. förbränningsskatt 
-Taxetryck Tingsryds kommun 221 014 inkl. förbränningsskatt 
-Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbränningsskatt 
-Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbränningsskatt 
 



Från: adam.andersson2@ssam.se 
Skickat: den 25 oktober 2022 10:22 
Till: TK mail Kommun; Kommunstyrelsen 
Ämne: Handlingar för ärende 202200113, Beslut om hantering av underskott i 

budget 2023 
Bifogade filer: Handlingar för ärende 202200113.pdf 
 
Kategorier: Ida; Hanteras hur? 
 

Hej, 

Se bifogat dokument för att ta del av styrelsen i Södra Smålands Avfall & Miljö AB:s beslut. 
 
För åtgärd. 
 
  

Med vänlig hälsning 

  

Adam Andersson 

Administratör 

Enheten för Affärsstöd 

  

Post: Box 3060, 350 33 Växjö 

Besök: Stinavägen 3, Växjö 

Tel: 0708 - 17 33 66 

info@ssam.se 

www.ssam.se 

www.facebook.com/ssam 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202200113, Beslut om hantering av underskott i budget 2023 bifogas 
detta e-postmeddelande 
 

mailto:info@ssam.se
http://www.ssam.se/
http://www.facebook.com/ssam


Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Protokollsutdrag 2022-10-21 § 63 Beslut om hantering av underskott i budget 2023 | Beslut-202200113-
SSAM-§ 63.docx | ID:1613 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl. förbr.skatt | Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl. förbr.skatt.pdf 
| ID:1610 
Taxetryck Tingsryd kommun 221014 inkl. förbr.skatt | Taxetryck Tingsryd kommun 221014 inkl. 
förbr.skatt.pdf | ID:1609 
Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbr.skatt | Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl. 
förbr.skatt.pdf | ID:1608 
Tingsryd kommun bilaga A-D 221014 inkl. förbr.skatt | Tingsryd kommun bilaga A-D 221014 inkl. 
förbr.skatt.pdf | ID:1607 
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§ 63 Dnr 2022-00113  
 

Beslut om hantering av underskott i budget 2023 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
bilagda förslag till hantering av underskott i budget 2023. 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna 
bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd och Växjö 
kommuner.  
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till renhållningstaxor. 
 
 
Bakgrund 
Vid styrelsemötet i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket 
stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att 
renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om 
budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad. 
 

Status budget 2023 
När nu budget 2023 är så gott som färdig landar samtliga taxekollektiv på 
underskott, se nedan. Dessa underskott beror på ökade kostnader p g a 
stigande ränta, stigande index för insamling och transporter samt en 
prognosticerat lägre ersättning för skrot och wellpapp under 2023. 
 
Taxekollektiv Budgeterat resultat 2023 (tkr) 
Växjö -      6 623 
Älmhult -         884 
Tingsryd -         808 
Markaryd -         447 
Lessebo -         853 

 
I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanserade medel från tidigare överskott. 
Dessa överskott kan användas för att balansera ett eventuellt underskott som uppstår 
under 2023. Enbart i Tingsryd finns balanserade underskott, se nedan.  
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Taxekollektiv 
Balanserade medel 2021-12-
31 (tkr) 

Växjö      8 340 
Älmhult     1 791 
Tingsryd -1 344 
Markaryd        1 574 
Lessebo 3 501 

 

 

Renhållningstaxan och kostnadsutvecklingen 
Renhållningstaxan för 2023 beslutades i respektive kommunfullmäktige före 
sommaren, förutom i Älmhult där beslut kommer att fattas vid 
kommunfullmäktigemötet i december. Det förslag som låg till grund för 
beslutet baserades på beräkningar och kostnadsnivåer från inledningen av 
2022. 
 
Sedan dessa beräkningar gjordes har kostnadsutvecklingen nått högre nivåer 
än vad som kunde förutses när beräkningarna gjordes. Samtliga index som 
används för reglering av priser i våra större avtal för t ex insamling, 
förbränning och transporter har haft en mycket brantare utveckling än vad 
som tidigare kunnat förutses. 
 
Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 
Transportkostnader 

Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och 
matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter 
T08SÅ14. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga med 9,2%. I 
verkligheten har index tom september 2022 stigit med i medeltal 15,6%. 
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Tömningskostnad 

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s 
Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och 
personalkostnader. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga 
med ca 1,8%. I verkligheten har index tom september 2022 stigit med 
4,9%. 

 
Ökande räntekostnader 
Under 2022 har villkoren för ett lån omförhandlats och ett nytt lån tecknats. 
För dessa lån har räntan stigit från tidigare 0,31% till 3,2%, en ökning på 
nästan 900%. Denna ökning innebär en kostnadsökning på totalt 1,3 mkr för 
bolaget under 2023. 
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Lägre ersättning för skrot och wellpapp 

Ersättningen för skrot och wellpapp har under det senaste året varit mycket 
god och vi har under 2022 haft intäkter som hittills i år ligger ca 4 mkr över 
budget. De höga energikostnaderna samt osäkerhet om konjunkturläget inför 
2023 gör att prognosen för well-priset för 2023 landar väsentligt lägre än 
priset under 2022. De höga energipriserna påverkar också ersättningen för 
skrot då många industrier bromsar in eller helt stänger ned produktionen 
periodvis. På både skrot- och wellpappriset ser man redan nu en avmattning, 
se nedan. 
 

 
Slopad skatt på avfallsförbränning 
De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att 
slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka 
elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås 
avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns 
ett brett stöd för förslaget politiskt. 
Om skatten på avfallsförbränning slopas innebär det lägre kostnader enligt 
nedan: 

Taxekollektiv
: 

Minskad kostnad 
förbränningsskatt 
(tkr) 

Växjö 1 895 
Älmhult 310 
Tingsryd 255 
Markaryd 193 
Lessebo 178 

 
 
 
Förslag hantering av underskott i budget 2023 
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 För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att 
vi budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 
ackumulerats från tidigare år. 

 För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och 
ytterligare underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare 
taxehöjning inför 2023. 

 För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten 
används samt en mindre höjning av taxan. 

Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, utan en 
andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan vara särskilt 
klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, konjunkturläget, inflationen 
mm. I förslaget tar vi höjd för att kvarvarande överskott ska kunna täcka 
underskott som eventuellt kan uppstå till följd av extraordinära kostnader för 
löneökningar, högre utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero 
samt en allmän kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 
Föreslagen hantering av underskott i budget 2023 för respektive 
taxekollektiv (inkl. skatt på förbränning): 
 
 
 

Kommun Medel i 
balans 

2022-12-31 

Budget 
2023 

Förslag 
taxehöjning 

Förslag 
använda 
medel i 
balans 

Medel i 
balans 

 2023-12-31 

Växjö 7 440 -6 623 3 246 3 376 3 279 

Älmhult 1 791 -884 0 884 796 

Tingsryd -1 344 -808 808 0 -1 487 

Markaryd 1 874 -447 0 447 1 341 

Lessebo 2 901 -853 0 853 1 971 

 
 
 

Taxeförslag 2023 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras enligt nedan:  
 
 

Kommun Fyrfacks-taxa 2023  

Kr/hushåll 

Fyrfacks-taxa 2023 

(nytt förslag) 

Höjning (kr/år) 
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Växjö 2836 2851 15 
Tingsryd 2906 3004 98 

 

 

Vad händer under 2024? 
Det finns en överhängande risk att den utveckling vi nu ser fortsätter även 
under 2024. Då kommer det inte finnas någon buffert i form av överskott 
från tidigare år eftersom de större delarna nyttjas under 2023 enligt det 
förslag som föreligger. 
Under 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. 
Ansvaret innebär bl a att SSAM kommer att få en större ersättning från 
producenterna för insamlingen av förpackningar. Taxan kommer då att 
behöva byggas om och bl a miljöstyrningen kommer att försvinna. Det finns 
då chans för bolaget att föreslå en ny taxenivå som tar hänsyn till både det 
nya kostnadsläget, slopad miljöstyrning och den ökade intäkten.  
Med anledning av detta bedöms problemet med underskott i de 
taxefinansierade verksamheterna vara ett problem som kan begränsas till 
2023, men som behöver hanteras. 
 
 
Jessica Cedervall   Susie Bjelkvik 
VD    Ekonomichef  

 
Beslutsunderlag 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl förbränningsskatt 
Taxetryck Tingsryds kommun 221014 inkl förbränningsskatt 
Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 
Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 
 
För åtgärd 

Växjö kommun 
Tingsryds kommun 
 
För kännedom 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, PWC 

Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2023 
Gäller from 2023-01-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 130 kr per ton. 
 

1. HUSHÅLLSSOPOR  
 
A Grundavgift / kr  
 
 Byggnad med tre eller fler lägenheter  625 per lägenhet 

Avgift för lägenhet större än 30 m2 
 

Byggnad med tre eller fler lägenheter  420 per lägenhet 
Avgift för lägenhet om max 30 m2 

 
 Byggnad med upp till två lägenheter  1060 per byggnad

  
 Byggnad med verksamhet/industri  855 per byggnad 
 
 Fritidshus   415 per byggnad 
 
 Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 

fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för 
fastighetstyp 2-5. 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 villa som även innehåller 
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad 
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för 
byggnad med upp till två lägenheter för resp. hushåll. För bostadsrätter 
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där 
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande 
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.  
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 renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och 
transportvägar.  
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-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren. 
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering 
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 

 

-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 avfallsföreskrifter för Växjö 
kommun. 
-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av 
kärl ansvarar abonnenten för. 
 

I de undantagsfall där 160 liters säck är en bättre lösning än kärl tex pga 
särskilda bebyggelseförhållanden, utgår avgift motsvarande osorterat 190 
liters kärl. Beslut om detta undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall 
och miljö AB. 

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

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl. moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26 
tömningar per år 3551 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 13 
tömningar per år 2851 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 
tömningar per år* 

2652 

Året runt - Extra 190 l kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1452 

Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 4002 

Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 5014 
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Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar* 1215 

Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar  1344 

Fritidshus - Extra 190 liters kärl 10 tömningar 
(kräver fyrfacksabonnemang) 676 

Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 1795 

Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 2332 

I total taxa ovan ingår grundavgift 
 
* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och 
hälsoskyddskontoret i Växjö kommun. 

 
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl 
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl. 
 
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 8 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. 
 
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom 
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.  

 
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad 
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande: 
 
Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde 
vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden 
januari-april samt oktober till december, totalt 10 
tömningar 553 

 
Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta 
undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB 
I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i 
köket. 

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. 
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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 matavfallskärl pga 
dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle. 

 
Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus 

Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per 
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang 
samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller 
vid avslut av abonnemang. 

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

För sk betalsäck utgår 50 kr per säck. 

Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus 
140-190 liters kärl  30 kr per kärl och år  
370 liters kärl  60 kr per kärl och år 
Fyrfackskärl   100 kr per kärl och år 
 
För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 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 renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och 
transportvägar.  
-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 avfallsföreskrifter för Växjö 
kommun. 
-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 
-Komprimerade kärl innebär max 2 gånger komprimeringsgrad.  Dessa 
abonnemang kan ej nytecknas.  
-Kostnad för säckar ingår i samtliga abonnemang för säckhämtning utom 
säck i hög. 

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och 
dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter 
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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 körtursplanerad tömning varje vecka på lördag eller söndag tillkommer 
tillägg om 4000 kr per kärl utöver ordinarie avgift. 
 
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. 
 
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 3150 

Grundavgifter tillkommer 

 
Kärlhyra per år för kommunägda kärl.  
From 2020-01-01 utgår möjligheten för kund att äga kärl, med undantag för 
de fastigheter där kommunägda standardkärl inte kan användas. From 2020-
01-01 upphör avdrag för kärlhyra i de fall kunden sedan tidigare äger kärlet.  
190 l     50 kr 
370 l    100 kr 
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600 l    175 kr 
800 l   200 kr 
 
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 resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr 

-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang, 
uppehåll eller vid avslut av abonnemang 

 
Kärlhyra per månad för kommunägda containrar  
 
20 kbm container  600 kr 
30 kbm container  700 kr  
 
Tillägg Låsbar Container 3-10 kbm 150 kr 
 
Bottentömmande behållare  
 
För bottentömmande behållare utgår avgift om 550 kr/tömning med tillägg av 
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för 
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande 
timpris. 
 
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna. 
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. 
 
Abonnemang med byte av latrinkärl nytecknas ej. För kvarvarande 
abonnemang med byte av latrinkärl gäller att något följande alternativ skall 
uppfyllas: 
1. Latrinkärl får vid hämtning väga max 15 kg. Dragvägen skall medge 
transport med hjulförsedd kärra. 
2. Latrinkärl skall vid byte av kärl enkelt kunna överföras till kärra med hjälp 
av lyfthjälpmedel. Dragvägen skall medge transport med hjulförsedd kärra. 
 
Byte av kärl kan även medges vid synnerliga skäl som sjukdom 
 
Längsta dragavstånd är 15 m. För befintliga toalettutrymmen på längre 
avstånd utgår tillägg om 0,25 kr per meter multiplicerat med antal 
årshämtningar. 
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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. 
 

3. BUDNINGSTAXA OCH GROVAVFALL SAMT FARLIGT AVFALL 
Budad tömning utöver beställt abonnemang utförs inom tre dagar (vid annat 
tillfälle) från beställning eller i samband med ordinarie hämtning. Avgifter 
för olika former av budning finns i bilaga A. För budningstömning samma 
arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per tömningstillfälle. Tömning 
samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen.  
 
Om abonnent utom Växjö tätort önskar tömning på annan tid än den 
ordinarie, gäller för såväl hushållsavfall som latrin att budning kan ske, 
varvid debitering sker efter gällande timtaxa.  
 

 Budningshämtning av skrymmande avfall / grovavfall från hushåll 
Hämtning sker efter budning. För utkörning och hemtagning av container 
debiteras 1550 kr, med tillägg för behandlingskostnad enligt behandlingstaxa 
för Häringetorps avfallsanläggning. I transportavgiften ingår hyra av 
containern i 5 dygn. För hyra under längre tid tillkommer 40 kr per dygn. 
 
Avgift för hämtning av grovavfall 
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som 
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar, 
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel. 
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Avgift för hämtning av elavfall 
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av 
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker 
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således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser 
enbart elavfall härrörande från hushåll. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt 
 
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Avgift för hämtning av farligt avfall 
Mot avgift om 200 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. 
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl 
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även 
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
 
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 
märkt med upplysning om innehållet.  
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll 
Förpackningar med farligt avfall skall 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. 
 
Per tillfälle hämtas från villa 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 vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt. 
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus 
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp 
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och 
miljö AB. 
 
 

4. EVENEMANGSTAXA 
För evenemang uttages följande avgifter: 
 
Container 
Storlek Avgift  Extra tömning 
3 m3 1255 enligt gällande taxa  
6 m3 1510 enligt gällande taxa  
8 m3  1680 enligt gällande taxa  
10 m3 1850 enligt gällande taxa  
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I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning 
inkl behandlingskostnad. 
 
Kärl 
Moment Taxa enhet 

Utsättning + 
hemtagning* 

300 kr/kärl 

Sluttömning 25 kr/kärl 
Hyra av behållare 10 kr/kärl/dygn 
Extra tömning 
förbeställd** 

25 kr/kärl 

Extra tömning akut 125 kr/kärl 
Helgtillägg 25 kr/kärl    

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker 
vardagar  
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan 
  
 
 

5. SLAMAVSKILJARE 
 

För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   750 kr  
Volym 3-4 m3  1210 kr   
Volym 4-6 m3  1540 kr 
Volym upp till 12 m3  2440 kr 
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 200 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
 
Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende 
på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  1250 kr 
Volym 3-4 m3  1710 kr 
Volym 4-6 m3  2060 kr 
Volym upp till 12 m3  2960 kr 
  
Vid budningstömning av täta tankar debiteras beroende på tankens volym, 
avgift per tank enligt följande: 
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Volym upp till 3 m3  1250 kr 
Volym 3-4 m3  1710 kr 
Volym 4-6 m3  1850 kr 
Volym upp till 12 m3  1950 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 500 kr per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1025 kr per tömning. Tömning 
samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad 
budningstömning utgår tillägg om 800 kr tömning. Tidsbestämd tömning 
bokas 3 arbetsdagar före utförandet. 
 
För tömning av slamavskiljare med tungt lock, dvs med vikt över 15 kg, 
utgår tillägg för dubbelbemannad tömning om 1250 kr per tömningstillfälle. 
Till och med 2019-12-31 utgår ej denna avgift för slamavskiljare med lock 
med diameter om 90 cm eller mindre. 
 
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  
 
För telefonavisering av tömning samma dag som tömningen utförs uttages 
avgift om 40 kr per tömningstillfälle. 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 enligt av tekniska förvaltningen fastställd prislista med 
tillägg om 225 kr/m3 tömd volym. 
 
Vi hämtning av filtermaterial från sk fosforfällor utgår avgift om 1025 kr per 
tillfälle. Avstånd mellan fosforfälla och transportfordon får vara max 5 m. 
 
 
6.1 Hämtningsavgifter för tömning av pumpbart matavfall från storkök, 
restauranger mfl med slamsugningsfordon. 
Max 
Behållarvolym 
m3 Bud 

Abonnemang  
13 ggr per år 

Abonnemang 
26 ggr per år 

Abonnemang 
52 ggr per år 

 
Abonnemang 
104 ggr per år 

0,5 700 8060 16120 32240 64480 
1 925 10920 21840 43680 87360 
2 1400 16575 33150 66300 132600 
4 2700 31525 63050 126100 252200 
6 3650 42900 85800 171600 343200 
8 4600 54275 108550 217100 434200 

10 5555 65650 131300 262600 525200 

 
Fasta priser avser körtursplanerad tömning. För budningspris avses budning 
som kan utföras i samband med körtursplanerad körning. Budning skall ske 
senast kl 12.00 dagen före körtursdag. För körning som ej går att samordna 
med befintliga körturer utgår ordinarie avgift för budning med akuttillägg om 
1025 kr per tillfälle. Uppehåll för tömning av pumpbart matavfall från 
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storkök, restauranger mfl med slamsugningsfordon kan erhållas om tömning 
inte behöver ske under en sammanhängande period om minst 4 veckor. 
 
 
5.2 Taxa för insamling av matavfall från verksamheter i plastbox om 700 liter 
som samlas in separat pga ABP-lagstiftning (animaliska biprodukter) 
 

Hämtningar/år 

Årskostnad för 
hämtning och hyra 

Per box 

52 4910 

104 9135 
För tömning fler än två gånger per vecka uttages avgift för 52 hämtningar per år 
gånger antal hämtningar per vecka. 

För extra behållare, som töms vid ordinarie tillfälle, utöver abonnemang eller 
matavfall på pall uttas avgift om 85 kr per behållare och tillfälle. 

För budning av matbox utgår avgift om 560 kr per tillfälle. Tömning sker senast 
nästkommande arbetsdag efter beställning. 

För insamling i 190 liters kärl utgår avgift enligt: 

Hämtningar/år 

Årskostnad för 
hämtning och hyra 

Per kärl 

52 1765 

104 3455 
 

För budning av 190 liters kärl utgår avgift om 200 kr per tillfälle. Tömning sker 
senast nästkommande arbetsdag efter beställning. 

Till samtliga hämtningsavgifter ovan tillkommer behandlingsavgift för matavfall 

enligt gällande standardprislista organiskt avfall (beslutas av Södra Smålands 
avfall och miljö AB) 

5.3 Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift 
per avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1975 kr 
Volym upp till 2 m3  2675 kr 
Volym upp till 4 m3  4075 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 kr per 
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra 
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton 
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tömd volym. För tömning av fett i fat om 200 liter uttages avgift om 1365 kr. 
För tillkommande fat uttages avgift om 175 kr per fat. 

 
6. TRÄDGÅRDSAVFALL 

 
Trädgårdsavfall i kärl  
 
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 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 vid tomtgräns och/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. Vid 
hemtagning av trädgårdsavfallskärl uttages avgift om 100 kr per tillfälle. 
 

7. Returpapper 
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl 
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, 
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52 
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl 
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut 
för själva hämtningen. 

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom 
Södra Smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. 
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt 
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  

 

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 

8.1 Avbrott och ändringar 
 
 Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än en 

debiteringsperiod, medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt 
denna taxa. 

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

 
8.2 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 
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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. 

  
8.3 Ändring av abonnemang 
 

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

8.4 Ändringsavgift 
 
 Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. 
 

8.5 Avgiftsskyldighet  
 
 I denna taxa under punkter 1-6 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. 
 

8.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 

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

8.7 Abonnentens åliggande 
 
 Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift för Växjö 

kommun. 
 
 

8.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut  
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Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så 
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta 
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad 
skatt. 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2023 
Gäller from 2023-01-01 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. I taxan ingår även i tillämpliga fall 
förbränningsskatt om 130 kr per ton. 
 

1. HUSHÅLLSSOPOR  
 
A Grundavgift / kr  
 
 Byggnad med tre eller fler lägenheter  735 per lägenhet 

 
 Byggnad med upp till två lägenheter  1005 per byggnad

  
 Byggnad med verksamhet/industri  820 per byggnad 
 
 Fritidshus   945 per byggnad 
 
 Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 

fastighetstaxering är bebodd eller nyttjad för verksamhet, dvs har typkod för 
fastighetstyp 2-5. 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 villa som även innehåller 
mindre verksamhet, tex frisersalong, uttages enbart grundavgift för byggnad 
med upp till två lägenheter. För radhus/kedjehus erläggs grundavgift för 
byggnad med upp till två lägenheter för resp hushåll. För bostadsrätter 
uttages grundavgift för byggnad med upp till två lägenheter i de fall där 
bostadsrätten utgörs av friliggande hus eller radhus/kedjehus, motsvarande 
gäller även för fastigheter i samfällighetsförening.  

 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 sopbehållarens placering 
till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 
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Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 
tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 

 

 

 
-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) 

Abonnemang 
Total taxa kr per 
år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26 + 26 
tömningar per år 

3753 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 3004 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 13 + 13 
tömningar per år * 2678 

Året runt - Extra 190 liters kärl 26 tömningar per år 
(kräver fyrfacksabonnemang) 1236 

Året runt - 190 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 4208 

Året runt - 370 liters kärl 26 tömningar per år 
osorterat avfall 5247 

Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 5 + 5 tömningar* 1798 

Fritidshus - Fyrfack 370 liters kärl 10 + 5 tömningar  1910 

Fritidshus - Extra 190 liters kärl 10 tömningar 
(kräver fyrfacksabonnemang) 716 
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Fritidshus - 190 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 2222 

Fritidshus - 370 liters kärl 10 tömningar osorterat 
avfall 2718 

I total taxa ovan ingår grundavgift 
 

* Kräver skriftlig anmälan avseende hemkompost till miljö och 
hälsoskyddskontoret i Tingsryds kommun. 

 
Möjlighet finns att välja 240 liters kärl för fyrfack i de fall där 370 liters kärl 
ej får plats. Avgift är densamma som för 370 liters kärl. 
 
Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-
15 m utgår ett tillägg om 8 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. 
 
Under perioden maj-september kan hämtning hos villafastigheter inom 
detaljplanebelagt område ske varje vecka av fyrfack kärl 1, mot en avgift om 
490 kr per säsong. Hämtningen omfattar 10 gånger och debiteras i förskott.  

 
För fritidsabonnemang kan hämtning ske även övriga året med halverad 
frekvens mot fritidsabonnemanget. Avgift utgår enligt följande: 
 
Fritidshus - Fyrfack 370 liters Kärl 1 var fjärde 
vecka och Kärl 2 var åttonde vecka under perioden 
januari-april samt oktober till december, totalt 10 
tömningar 591 

 
 
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 matavfallskärl pga 
dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle. 
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Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus 

Vid byte av kärlstorlek/abonnemang utgår kärlbytesavgift om 300 kr per 
tillfälle. Avgift uttages ej vid byte från osorterat- till fyrfacksabonnemang 
samt ej för utsättning resp hemtagning vid nytt abonnemang, uppehåll eller 
vid avslut av abonnemang. 

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

Uthyrning av ”lock-i-lock” till sopkärl hos en- och tvåfamiljshus 
Fyrfackskärl   100 kr per kärl och år 

För leverans och montering av ”lock-i-lock” utgår engångsavgift om 50 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.  

-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.  
 

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 3077 

Grundavgifter tillkommer 

 

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 
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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 resp hemtagning av kärl utgår avgift om 300 kr 

-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

Avgift för utsättning resp hemtagning uttages inte vid nytt abonnemang, 
uppehåll eller vid avslut av abonnemang 

 
Bottentömmande behållare  
 
För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av 
vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för 
Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 
gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande 
timpris. 
 
Abonnenten bekostar, äger och underhåller de bottentömmande behållarna. 
Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för 
slamsugningsfordon med spolmöjlighet. 
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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. 
 

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.  
För budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 150 kr per 
tömningstillfälle. Tömning samma arbetsdag beställes innan kl 12.00 
hämtningsdagen. 
 
Avgift för hämtning av grovavfall 
Mot avgift om 275 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Grovavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Som 
grovavfall räknas inte bland annat trädgårdsavfall, bildelar, 
byggnadsmaterial, värmepannor eller stängsel. 
Insamlat grovavfall kan komma att lämnas för återbruk. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från villahushåll 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. 
 
Placering av avfall vid Hämtning av grovavfall från flerfamiljshus 
Grovavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Avgift för hämtning av elavfall 
Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter elavfall. För 
ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 
månad på fastställda datum. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 
innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även möjlighet att 
förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
Elavfallet skall kunna hämtas av en person med lyfthjälpmedel. Tömning av 
elavfall kommer att samordnas med tömning av grovavfall. Hämtning sker 
således på samma datum som hämtning av grovavfall. Denna tjänst avser 
enbart elavfall härrörande från hushåll. 
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Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från villahushåll 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras vid tomtgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt 
 
Placering av avfall vid Hämtning av elavfall från flerfamiljshus 
Elavfallet ska vara tydligt märkt och utställt senast klockan 07.00 på 
hämtningsdagen. Avfallet ska placeras på låsbar uppställningsplats eller 
container enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och miljö AB. 
 
Avgift för hämtning av farligt avfall 
Mot avgift om 200 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. 
Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 
på samma datum som hämtning av grovavfall. Hämtning anmäles senast kl 
12.00 dagen innan annonserad hämtdag. För flerfamiljshus finns även 
möjlighet att förbeställa tömning på de fastställda datumen. 
 
Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 
märkt med upplysning om innehållet.  
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från villahushåll 
Förpackningar med farligt avfall skall 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. 
 
Per tillfälle hämtas från villa 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 vad de innehåller, på ett tydligt läsbart sätt. 
 
Placering mm av avfall vid Hämtning av farligt avfall från flerfamiljshus 
Farligt avfall ska vara tydligt märkt och placerat i godkänt och låsbart skåp 
eller motsvarande enligt överenskommelse med Södra Smålands avfall och 
miljö AB. 
 
 
4. EVENEMANGSTAXA 
För evenemang uttages följande avgifter: 
 
Container 
Storlek Avgift  Extra tömning 
3 m3 1255 enligt gällande taxa  
6 m3 1510 enligt gällande taxa  
8 m3  1680 enligt gällande taxa  
10 m3 1850 enligt gällande taxa  

 
I avgiften ingår utsättning och hemtagning, hyra i 5 dagar samt en tömning 
inkl behandlingskostnad. 
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Kärl 
Moment Taxa enhet 

Utsättning + 
hemtagning* 

300 kr/kärl 

Sluttömning 25 kr/kärl 
Hyra av behållare 10 kr/kärl/dygn 
Extra tömning 
förbeställd** 

25 kr/kärl 

Extra tömning akut 125 kr/kärl 
Helgtillägg 25 kr/kärl    

*Gäller alla storlekar och då utsättning och hemtagning sker 
vardagar  
** Beställning ska ske senast 1 vecka innan 
 

5. SLAMAVSKILJARE 
 
För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 
en avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   1145 kr  
Volym 3-4 m3  1880 kr   
Volym 4-6 m3  2310 kr 
Volym upp till 12 m3  3460 kr 
 
Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad 
den obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har 
behov av ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 
st per år). Kunden ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning 
löpande ska utföras.  
 
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad 
tömning. 
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av 
slamavskiljare utgår en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-
brunn uttages avgift motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i 
samband med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning 
av enbart minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning 
om tömning sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om 
tömning inte sker i samband med ordinarie körtursplanerad tömning utgår 
avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 550 kr 
per tömning. 
 
Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens 
volym, avgift per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  2270 kr 
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Volym 3-4 m3  2830 kr 
Volym 4-6 m3  3260 kr 
Volym upp till 12 m3  4400 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 kr per tömning. För budningstömning 
samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1350 kr 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 kr per tillfälle. 
 
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m 
enligt följande:  
Över 30 m slang   100 kr 
Över 40 m slang  200 kr  
 
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 
575 kr per brunn. 
 
För tömning av kemtoa utgår avgift motsvarande budningstömning av tät 
tank med volym upp till 3 m3 
 
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan 
anses rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och 
liknande utgår timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd 
volym. 
 
Fosforfiltermaterial  
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt 
följande:  
 
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg   1650 kr 
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg   2350 kr  
 
Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 
 
Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift 
per avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
Volym upp till 3 m3  2940 kr 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång 
per månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. 
För budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 400 kr. För 
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budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1200 kr per 
tömning. Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra 
Smålands avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton 
tömd volym. 
 
6. Trädgårdsavfall i kärl  
 
För abonnemang med 370 l kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 
vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 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.  
 

7. Returpapper 
Kostnad per tömning av returpapper får uppgå till maximalt 110 kr per kärl 
och tömningstillfälle inkl behållarhyra, behandling/materialintäkt och moms, 
och oavsett behållares geografiska placering inom kommunen. För 52 
tömningar per år innebär detta en maximal årlig avgift om 5720 kr inkl. 
moms. Avgift för returpapper fastställer vad entreprenören maximalt får ta ut 
för själva hämtningen. 

Tömning av returpapper får endast utföras av utförare som godkänts inom 
Södra smålands avfall och miljö AB:s auktorisationssystem för returpapper. 
Tömningen ska ske i enlighet med de regler som gäller i detta 
auktorisationssystem. 

Den entreprenör som hämtar returpapper fakturerar fastighetsägaren enligt 
pris som utförare och fastighetsägaren avtalat.  

 
8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
8.1 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. 

 
8.2 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 
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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. 

  
8.3 Ändring av abonnemang 
 

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

8.4 Ändringsavgift 
 
 Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 
Ändringsavgift uttages ej vid flyttning. 
 
 

8.5 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. 
 

8.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 
 

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

8.7 Abonnentens åliggande 
 
 Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift. 

 
8.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut  

 
Om staten beslutar att justera nivån för förbränningsskatt eller annan skatt, så 
ges Södra Smålands avfall och miljö AB:s styrelse bemyndigande att fatta 
beslut om justering av renhållningstaxan motsvarande kostnad för beslutad 
skatt. 
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Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per BKByggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod

Anmärkning
1. Kräver tillstånd från Miljö & 
hälsoskydds-kontoret
2. Utgående taxa, kan ej 
nytecknas. Utgår helt 2016-12-
31
3. Taxa kan ej nytecknas
4.Övergångstaxa tills kundval 
matavfall skett, utgår helt 2017-
12-31

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

160 Säck i ställ 5 Säck och år Fritidshus 0-20 VÄF160S5KA 1, 2 865 kr

160 Säck i ställ 5 Säck och år Fritidshus 20-40 VÄF160S5KB 1, 2 935 kr

160 Säck i ställ 20 Säck och år Fritidshus 0-20 VÄF160S20KA 2 3 580 kr

160 Säck i ställ 20 Säck och år Fritidshus 20-40 VÄF160S20KB 2 3 850 kr

160 Säck i ställ 10 Säck och år Fritidshus 0-20 VÄF160S10KA 2 1 790 kr

160 Säck i ställ 10 Säck och år Fritidshus 20-40 VÄF160S10KB 2 1 925 kr

370-400 Kärl Kommunägt 20 Kärl och år Fritidshus 0-15 VÄF400K20KA 4 2 110 kr

370-400 Kärl Kommunägt 20 Kärl och år Fritidshus 15-30 VÄF400K20KB 4 2 315 kr

370-400 Kärl Kommunägt 10 Kärl och år Fritidshus 0-15 VÄF400K10KA 4 1 105 kr

370-400 Kärl Kommunägt 10 Kärl och år Fritidshus 15-30 VÄF400K10KB 4 1 210 kr

3000 Kommunägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF03C20K 14 670 kr

3000 Kommunägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF03C10K 8 460 kr

6000 Kommunägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF06C20K 25 715 kr

6000 Kommunägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF06C10K 14 235 kr

8000 Kommunägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF08C20K 33 245 kr

8000 Kommunägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF08C10K 18 560 kr

10000 Kommunägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF10C20K 39 900 kr

10000 Kommunägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF10C10K 22 015 kr

3000 Abonnentägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF03C20E 13 045 kr

3000 Abonnentägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF03C10E 6 835 kr

6000 Abonnentägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF06C20E 23 590 kr

6000 Abonnentägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF06C10E 12 110 kr

8000 Abonnentägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF08C20E 30 620 kr

8000 Abonnentägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF08C10E 15 935 kr

10000 Abonnentägd container 20 Container och år Fritidshus 0 VÄF10C20E 37 025 kr

10000 Abonnentägd container 10 Container och år Fritidshus 0 VÄF10C20E 19 140 kr

160 Säck i ställ 156 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S156KA 2 14 275 kr

160 Säck i ställ 156 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S156KB 2 15 290 kr

160 Säck i ställ 104 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S104KA 2 9 515 kr

160 Säck i ställ 104 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S104KB 2 10 195 kr

160 Säck i ställ 52 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S52KA 2 5 870 kr

160 Säck i ställ 52 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S52KB 2 6 210 kr

Växjö Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per BKByggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod

Anmärkning
1. Kräver tillstånd från Miljö & 
hälsoskydds-kontoret
2. Utgående taxa, kan ej 
nytecknas. Utgår helt 2016-12-
31
3. Taxa kan ej nytecknas
4.Övergångstaxa tills kundval 
matavfall skett, utgår helt 2017-
12-31

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

160 Säck i ställ 26 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S26KA 2 2 600 kr

160 Säck i ställ 26 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S26KB 2 2 770 kr

160 Säck i ställ 13 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S13KA 1,2 1 300 kr

160 Säck i ställ 13 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S13KB 1,2 1 385 kr

160 Säck i ställ 2 säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S2KA 1, 2 100 kr

160 Säck i ställ 2 säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S2KB 1, 2 115 kr

160 Losstagen säck 104 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S104KA 2 8 320 kr

160 Losstagen säck 104 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S104KA 2 8 995 kr

160 Losstagen säck 52 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S52KA 2 5 400 kr

160 Losstagen säck 52 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S52KB 2 5 740 kr

160 Losstagen säck 26 Säck och år Permanent boende 0-20 VÄH160S26KA 2 2 735 kr

160 Losstagen säck 26 Säck och år Permanent boende 20-40 VÄH160S26KB 2 2 905 kr

400 Komprimerat kärl abonnentägt 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄH400X52KA 3 14 295 kr

400 Komprimerat kärl abonnentägt 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄH400X52KB 3 15 075 kr

400 Komprimerat kärl abonnentägt 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄH400X104KA 3 28 485 kr

400 Komprimerat kärl abonnentägt 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄH400X104KB 3 30 045 kr

37 Latrin, byte av latrinkärl 26 år Permanent boende 0-15 VÄHLAT26B 3 7 330 kr

37 Latrn, vid sopkärl 26 år Permanent boende 0-15 VÄHLAT26A 7 330 kr

37 Latrin, byte av latrinkärl 13 år Permanent boende 0-15 VÄHLAT13B 3 4 965 kr

37 Latrn, vid sopkärl 13 år Permanent boende 0-15 VÄHLAT13A 3 745 kr

37 Latrin, byte av latrinkärl 10 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT10B 3 3 820 kr

37 Latrn, vid sopkärl 10 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT10A 2 880 kr

37 Latrin, byte av latrinkärl 20 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT20B 3 7 635 kr

37 Latrn, vid sopkärl 20 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT20A 3 5 760 kr

37 Latrin, byte av latrinkärl 5 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT5B 3 1 910 kr

37 Latrn, vid sopkärl 5 år Fritidshus 0-15 VÄFLAT5A 1 440 kr

160 Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ160bud 115 kr

160 Losstagen säck, I samband med ordinarie 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ160extra 80 kr

160 Losstagen säck, vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ160lsextra 110 kr

180-190 I samband med ordinarie hämtning 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ190bud 115 kr

240 Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ240EXTRA 125 kr

240 Losstagen säck, I samband med ordinarie 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ240BUD 95 kr

Växjö Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per BKByggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod

Anmärkning
1. Kräver tillstånd från Miljö & 
hälsoskydds-kontoret
2. Utgående taxa, kan ej 
nytecknas. Utgår helt 2016-12-
31
3. Taxa kan ej nytecknas
4.Övergångstaxa tills kundval 
matavfall skett, utgår helt 2017-
12-31

Hämtnings
avgift (kr) 
inkl moms

240 Losstagen säck, vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ240LSBUD 120 kr

37 Latrin, i samband med ordinarie hämtning 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄLATEXTRA 170 kr

37 Latrin, id annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄLATBUD 205 kr

370-400 I samband med ordinarie hämtning 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ400EXTRA 155 kr

370-400 Vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ400BUD 175 kr

600-660 I samband med ordinarie hämtning 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ600EXTRA 195 kr

600-660 Vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ600BUD 220 kr

750-800 I samband med ordinarie hämtning 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ800EXTRA 255 kr

750-800 Vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ800BUD 270 kr

400 Komprimerat kärl 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ400XEXTRA 355 kr

400 Komprimerat kärl 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄ400XBUD 375 kr

3000 Container vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄC03BUD 1 185 kr

6000 Container vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄC06BUD 1 620 kr

8000 Container vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄC08BUD 1 910 kr

10000 Container vid annat tillfälle 1 Behållare och gång Alla enl abb VÄC10BUD 2 230 kr

Växjö Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd 
m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl 
kärlhyra 
och moms

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO190K52KA 5 960 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO190K52KB 7 705 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO190K26KA 3 800 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO190K26KB 3 915 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K260KA 42 475 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K260KB 50 215 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K208KA 34 050 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K208KB 40 240 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K156KA 25 625 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K156KB 30 265 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K104KA 17 195 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K104KB 20 290 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K52KA 8 655 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K52KB 10 205 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO400K26KA 4 560 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO400K26KB 5 335 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K260KA 56 715 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K260KB 66 025 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K208KA 45 470 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K208KB 52 925 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K156KA 34 230 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K156KB 39 820 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K104KA 22 990 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K104KB 26 715 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K52KA 11 600 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K52KB 13 460 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO600K26KA 5 975 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO600K26KB 6 910 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K260KA 67 530 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K260KB 86 360 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K208KA 54 145 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K208KB 69 210 kr

Växjö Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K156KA 40 760 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K156KB 52 060 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K104KA 27 375 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K104KB 34 910 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K52KA 13 995 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K52KB 17 760 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNO800K26KA 7 300 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNO800K26KB 9 185 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C156K 145 885 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C104K 98 135 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C52K 50 385 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C26K 26 510 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C156K 258 350 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C104K 173 380 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C52K 88 415 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C26K 45 930 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C156K 333 600 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C104K 223 820 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C52K 114 035 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C26K 59 145 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C156K 400 545 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C104K 268 585 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C52K 136 620 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C26K 70 640 kr

3000 Abonnentägd container osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C156E 143 250 kr

3000 Abonnentägd container osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C104E 95 500 kr

3000 Abonnentägd container osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C52E 47 750 kr

3000 Abonnentägd container osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO3C26E 23 875 kr

6000 Abonnentägd container osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C156E 254 910 kr

6000 Abonnentägd container osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C104E 169 940 kr

6000 Abonnentägd container osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C52E 84 970 kr

6000 Abonnentägd container osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO6C26E 42 485 kr

Växjö Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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8000 Abonnentägd container osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C156E 329 345 kr

8000 Abonnentägd container osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C104E 219 565 kr

8000 Abonnentägd container osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C52E 109 785 kr

8000 Abonnentägd container osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO8C26E 54 895 kr

10000 Abonnentägd container osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C156E 395 890 kr

10000 Abonnentägd container osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C104E 263 925 kr

10000 Abonnentägd container osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C52E 131 965 kr

10000 Abonnentägd container osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNO10C26E 65 985 kr

Samtliga priser inkl. moms

Växjö Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01
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180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS190K52KA 2 955 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS190K52KB 3 815 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS190K26KA 1 510 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS190K26KB 1 940 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K260KA 23 340 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K260KB 27 590 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K208KA 18 710 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K208KB 22 110 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K156KA 14 080 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K156KB 16 630 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K104KA 9 450 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K104KB 11 150 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K52KA 4 755 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K52KB 5 610 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS400K26KA 2 505 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS400K26KB 2 935 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K260KA 35 010 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K260KB 40 760 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K208KA 28 070 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K208KB 32 670 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K156KA 21 130 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K156KB 24 580 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K104KA 14 190 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K104KB 16 490 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K52KA 7 160 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K52KB 8 310 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS600K26KA 3 690 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS600K26KB 4 265 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K260KA 41 685 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K260KB 53 310 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K208KA 33 425 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K208KB 42 725 kr

Växjö Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K156KA 25 160 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K156KB 32 135 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K104KA 16 900 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K104KB 21 550 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K52KA 8 640 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K52KB 10 965 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 VÄHNS800K26KA 4 510 kr

750-800 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 VÄHNS800K26KB 5 670 kr

3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C156K 94 830 kr

3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C104K 63 760 kr

3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C52K 32 695 kr

3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C26K 17 160 kr

6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C156K 154 405 kr

6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C104K 103 645 kr

6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C52K 52 885 kr

6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C26K 27 505 kr

8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C156K 195 910 kr

8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C104K 131 485 kr

8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C52K 67 055 kr

8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C26K 34 840 kr

10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C156K 237 170 kr

10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C104K 159 070 kr

10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C52K 80 975 kr

10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C26K 41 925 kr

3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C156E 93 205 kr

3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C104E 62 135 kr

3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C52E 31 070 kr

3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS3C26E 15 535 kr

6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C156E 152 280 kr

6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C104E 101 520 kr

6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C52E 50 760 kr

6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS6C26E 25 380 kr

Växjö Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C156E 193 285 kr

8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C104E 128 860 kr

8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C52E 64 430 kr

8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS8C26E 32 215 kr

10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C156E 234 295 kr

10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C104E 156 195 kr

10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C52E 78 100 kr

10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 VÄHNS1C26E 39 050 kr

Växjö Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM140K26KA 1 050 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM140K26KB 1 245 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K26KA 1 235 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K26KB 1 430 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM140K52KA 1 750 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM140K52KB 2 140 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K52KA 2 165 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K52KB 2 515 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K104KA 4 305 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K104KB 5 085 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM140K104KA 3 800 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM140K104KB 4 580 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM140K208KA 6 735 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM140K208KB 8 295 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K156KA 6 295 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K156KB 7 465 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K208KA 8 280 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K208KB 9 840 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 VÄHNM190K260KA 10 265 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 VÄHNM190K260KB 12 215 kr

Växjö Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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660 660 l kärl sommartömning 10 Kärl och år Fritidshus Övergångstaxa, nytecknas ej TIF600K10 3 900 kr
37 Latrin, vid sopkärl 26 år Permanent boende TIHLAT26A 10 510 kr
37 Latrin, vid sopkärl 10 år Fritidshus TIFLAT10A 3 640 kr
160 Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TI160bud 65 kr
180-190 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla TI190bud 70 kr
37 Latrin, i samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla TILATEXTRA 180 kr
37 Latrin, id annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TILATBUD 680 kr
370-400 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla TI400EXTRA 100 kr
370-400 Vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TI400BUD 100 kr
600-660 I samband med ordinarie hämtning Bud Behållare och gång Alla TI600EXTRA 135 kr
600-660 Vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TI600BUD 135 kr
3000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC03BUD 870 kr
6000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC06BUD 1 365 kr
8000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC08BUD 1 695 kr
10000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC10BUD 2 025 kr

Samtliga priser inkl. moms

Tingsryd Bilaga A: Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling (övergångstaxa), samt säckar, latrin och bud from 2023-01-01
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180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO190K52KA 6 265 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO190K52KB 7 960 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO190K26KA 3 925 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO190K26KB 4 210 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K260KA 44 320 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K260KB 51 755 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K208KA 35 520 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K208KB 41 470 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K156KA 26 725 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K156KB 31 185 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K104KA 17 925 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K104KB 20 900 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K52KA 9 120 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K52KB 10 505 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO370K26KA 4 790 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO370K26KB 5 480 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K260KA 59 175 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K260KB 68 085 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K208KA 47 435 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K208KB 54 565 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K156KA 35 700 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K156KB 41 045 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K104KA 24 270 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K104KB 27 525 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K52KA 12 235 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K52KB 13 860 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K26KA 6 290 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K26KB 7 100 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C156K 150 835 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C104K 101 395 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C52K 51 960 kr

3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C26K 27 240 kr

Tingsryd Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C156K 247 030 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C104K 165 785 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C52K 84 540 kr

6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C26K 44 485 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C156K 313 940 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C104K 210 650 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C52K 108 745 kr

8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C26K 56 435 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C156K 380 460 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C104K 255 125 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C52K 129 790 kr

10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C26K 67 125 kr

Tingsryd Bilaga B: Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms
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180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS190K52KA 3 180 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS190K52KB 4 045 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS190K26KA 1 625 kr

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS190K26KB 2 055 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K260KA 25 325 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K260KB 29 575 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K208KA 20 300 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K208KB 23 700 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K156KA 15 270 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K156KB 17 820 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K104KA 10 245 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K104KB 11 945 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K52KA 5 155 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K52KB 6 005 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS370K26KA 2 705 kr

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS370K26KB 3 130 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K260KA 38 175 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K260KB 43 925 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K208KA 30 605 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K208KB 35 205 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K156KA 23 030 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K156KB 26 480 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K104KA 15 460 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K104KB 17 760 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K52KA 7 795 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K52KB 8 945 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K26KA 4 005 kr

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K26KB 4 580 kr

3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNS03C156K 101 290 kr

3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNS03C104K 68 070 kr

3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNS03C52K 34 850 kr

3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNS03C26K 18 240 kr

Tingsryd Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms



2(2)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Drag-
avstånd m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl moms

6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNS06C156K 167 330 kr

6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNS06C104K 112 265 kr

6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNS06C52K 57 195 kr

6000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNS06C26K 29 660 kr

8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNS08C156K 213 150 kr

8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNS08C104K 142 975 kr

8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNS08C52K 72 800 kr

8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNS08C26K 37 715 kr

10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNS10C156K 258 715 kr

10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNS10C104K 173 435 kr

10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNS10C52K 88 155 kr

10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNS10C26K 45 515 kr

Tingsryd Bilaga C: Hämtningsavgifter restavfall from 2023-01-01

Samtliga priser inkl. moms



1(1)

Behållar-
volym (l) Variant

Hämt-
ningar 
per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp

Dragavstå
nd m Taxekod Anmärkning               

Hämtnings-
avgift (kr) 
inkl moms

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K26KA 1 045 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K26KB 1 240 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K26KA 1 305 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K26KB 1 500 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K52KA 1 790 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K52KB 2 180 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K52KA 2 175 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K52KB 2 565 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K104KA 3 985 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K104KB 4 765 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K104KA 3 220 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K104KB 4 000 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K208KA 5 465 kr

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K208KB 7 025 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K156KA 5 790 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K156KB 6 960 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K208KA 7 600 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K208KB 9 160 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K260KA 9 405 kr

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K260KB 11 355 kr

Samtliga priser inkl. moms

Tingsryd Bilaga D: Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet from 2023-01-01
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§ 405 Dnr 2022-00577 
 

Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 
2023 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö kommun är vid förfrågan beredd att ta på sig 
arrangörskapet för VM i bandy för damer och herrar. 
Evenemanget genomförs i så fall under månadsskiftet mars och 
april 2023. Matcherna kommer att spelas i Åby. 
 

2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med 
Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö 
Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö 
kommunkoncern. 
 

3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam 
finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden 
avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala 
besöksnäringen. 

 
Bakgrund 
Sverige är en av kandidaterna att stå som värd för VM i Bandy för damer 
och herrar 2023. 
 
Växjö Kommun har fått frågan om att stå som arrangör från Svenska 
Bandyförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 398/2022 föreslagit följande: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö kommun är vid förfrågan beredd att ta på sig 
arrangörskapet för VM i bandy för damer och herrar. 
Evenemanget genomförs i så fall under månadsskiftet mars och 
april 2023. Matcherna kommer att spelas i Åby. 
 

2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med 
Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö 
Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö 
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kommunkoncern. 
 

3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam 
finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden 
avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala 
besöksnäringen. 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-18 
 
Yrkanden 
Malin Lauber (S) med instämmande av Ulf Hedin (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Pernilla Tornéus (M) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post sara.tiger@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00577 
2022-11-18 
  

 
Thomas Ekelius 
förvaltningschef 
 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 

2023      
   
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Växjö kommun är beredd att ta på sig arrangörskapet för VM i 
bandy för damer och herrar. Evenemanget genomförs i så fall 
under månadsskiftet mars och april 2023. Matcherna kommer att 
spelas i Åby. 

2. Ansvariga för planering och genomförande är Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Detta kommer ske i nära samarbete med 
Bandyförbundet, lokala föreningar, Växjö & Co och Växjö 
Citysamverkan samt övriga verksamheter i Växjö 
kommunkoncern. 

3. Kostnaden för evenemanget, 2 – 2.6 Mkr, tas från gemensam 
finansiering och vid eventuellt behov av eget kapital. Kostnaden 
avser i huvudsak logi, mat och logistik vilket gynnar den lokala 
besöksnäringen. 

Bakgrund 
Sverige är en av kandidaterna att stå som värd för VM i Bandy för damer 
och herrar 2023. 
 
Växjö Kommun har fått frågan om att stå som arrangör från Svenska 
Bandyförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
För kännedom 
Svenska Bandyförbundet 
Åby/Tjureda IF 
Växjö & Co 
Ekonomi- och finanschef, kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
Monica Skagne  Thomas Ekelius 
kommunchef  förvaltningschef 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00577 
2022-11-18 
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§ 406 Dnr 2022-00556 
 

Inrättande av Växjö kommuns innovationspris 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt pris inriktat mot 

innovationsutveckling inom smart resurshushållning. 
 

2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö 
kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för 

utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 19/1995 beslutat att instifta ett årligt pris, 
Växjö kommuns uppfinnarpris. I beslutet antogs även styrdokumentet 
”Riktlinjer för utdelande av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunen inrättar ett 
innovationspris. I samband därmed föreslås att kommunens 
uppfinnarpris upphävs. 
 
Växjö kommuns innovationspris är instiftat för att inspirera till 
nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Priset 
delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar 
aktivt med utveckling, forskning och innovation som bidrar till 
förbättringar inom smart resurshushållning. Pristagare ska förutom god 
kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som 
vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. 
Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, 
eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och 
därmed bidragit till att utveckla näringslivet, eller det omgivande 
samhället, inom Växjö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 399/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt pris inriktat mot 
innovationsutveckling inom smart resurshushållning. 
 

2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö 
kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02. 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för 
utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 

 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-11-09 
-Riktlinjer för utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (3) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress  
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000–0662  
E-post fredrik.lindblad@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00556 
2022-11-09 
  

 
Fredrik Lindblad 
Näringslivschef 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  

 

Växjö kommuns innovationspris 2023 

     

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att instifta ett nytt årligt pris 

inriktat mot innovationsutveckling inom smart resurshushållning. 
 

2. Kommunfullmäktige noterar att det nya priset ersätter Växjö 
kommuns uppfinnarpris, antaget av fullmäktige 1995-03-02. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Riktlinjer för 

utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 19/1995 beslutat att instifta ett årligt pris, 
Växjö kommuns uppfinnarpris. I beslutet antogs även styrdokumentet 
”Riktlinjer för utdelande av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare.” 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunen inrättar ett 
innovationspris. I samband därmed föreslås att kommunens 
uppfinnarpris upphävs. 
 
Växjö kommuns innovationspris är instiftat för att inspirera till 
nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Priset 
delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar 
aktivt med utveckling, forskning och innovation som bidrar till 
förbättringar inom smart resurshushållning. Pristagare ska förutom god 
kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som 
vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. 
Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, 
eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och 
därmed bidragit till att utveckla näringslivet, eller det omgivande 
samhället, inom Växjö kommun.  
 

Bedömning  
Ett led i att främja det lokala näringslivet och omgivande samhället är att 
instifta ett nytt årligt pris inriktat mot innovationsutveckling inom smart 
resurshushållning. 
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De nominerade bidragen skall visa på nytänkande och bedöms utifrån 
kriterierna: 
 

 nytänkande och utvecklingsbart  
 spridningseffekter som inspirerar andra  
 innovationens bidrag till näringsliv och forskning 
 utvecklar en resurseffektiv produktion och teknik 
 ökar kunskaper som bidrar till långsiktig förändring 

 
Juryn 
Juryn består av representanter från Växjö kommun, Näringslivet och 
Akademin. 
 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr) 0 
Finansiering inom ram (ja/nej), 
ange det som saknar 
finansiering 

 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Kommunstyrelsen 

  
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 
 

Påverkan på miljön (ja/nej) ja 
Påverkan på mångfald (ja/nej) ja 
Påverkan på folkhälsa (ja/nej) ja 
Påverkan på tillgänglighet 
(ja/nej) 

ja 

Påverkan på barn (ja/nej) n/a 
 

Implementering och uppföljning 
Beslutet gäller omgående. 
 
Beslutsunderlag 
-Riktlinjer för utdelandet av årligt pris som Växjö kommuns uppfinnare 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunchefen 
Kansliavdelningen 
 
För kännedom 
Näringslivsavdelningen 
Författningssamlingen  
 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00556 
2022-11-09 
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Monica Skagne     
Kommunchef 

Fredrik Lindblad 
Näringslivschef 

 

 



 
  Författningssamling         

  Ändrad 1995-03-02 Sida 1 (2)   
 
 
 
 

Senast reviderad: 2008-08-08 
Senast reviderad av: Martin Fransson 

 
 
Priser och stipendier 
 
 
GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UTDELANDE AV ÅRLIGT PRIS SOM 

VÄXJÖ KOMMUNS UPPFINNARE  

 

 

 

Antaget av fullmäktige 1995-03-02 § 19  
 
 
Senaste revidering i Dnr 1994:189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Författningssamling         

  Ändrad 1995-03-02 Sida 2 (2)   
 
 
 
RIKTLINJER FÖR UTDELANDE AV ÅRLIGT PRIS SOM VÄXJÖ KOMMUNS 

UPPFINNARE  

 
1. Växjö kommuns uppfinnarpris tilldelas den som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i 

kommunen när det gäller nyskapande och kreativitet. Endast en idé, uppfinning eller 
projekt ska lämnas in per sökande. 

- nyskapande eller ny produkt 
- förslag om åtgärd som ger möjlighet till teknisk utveckling och kommersiell 

framgång 
- En idé som är utvecklande för näringslivet eller kommunen och till nytta för 

samhället 
 
Det är personer, som nu arbetar med, eller helt nyligen slutfört, ”förtjänstfulla insatser” 
som genom priset ska stimuleras i sitt fortsatta arbete att nå kommersiell framgång. Under 
detta skede brukar många som arbetar med idéverksamhet och uppfinningar ha stort 
behov av intresse och uppskattning från omgivningen. 

 
2. Växjö kommun utlyser i samarbete med Innovatörsföreningen i Växjö och Företagarnas 

Riksorganisation, Växjöföreningen, priset. Sista ansökningsdag är den 5 april. Senast den 
20 april i samband med nomineringen av den regionala kandidaten till Skapastiftelsens 
Utvecklingsstipendium utser kommunen pristagare. 

 
3. Jury utgöres av kommunstyrelsens presidium i Växjö kommun, näringslivsansvarig i 

kommunen, ordförande eller motsvarande i Företagarna i Växjö samt 
Innovatörsföreningen i Växjö. 

 
4. Priset tilldelas person eller företagare som är bosatt i Växjö kommun eller på annat sätt 

har nära knytning till kommunen. 
 

5. Priset utdelas årligen av Företagarna i Växjö på plats som föreningen bestämmer och 
utgöres av ett diplom och ett kontant belopp. 
 
Ekonomiska åtaganden i samband med det årliga priset fördelas på så sätt att Växjö 
kommun bidrager med årligt verksamhetsanslag motsvarande prissumman till 
Företagarna i Växjö samt att denna förening svarar för annonsering, marknadsföring och 
övrig administration i samband med nominering och prisutdelning. 
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§ 408 Dnr 2022-00595 
 

Extra ägartillskott till Huseby AB 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra ägartillskott till Huseby Bruk 
AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som Huseby Bruk AB planerar att 
genomföra 2023 och 2024.  
 
Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre ägaren 
Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin ägarandel.  
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Bakgrund 
Inför 2022 beslöt ägarna att ge Huseby förutsättningar för att utveckla 
sin verksamhet i linje med den då reviderade utvecklingsplanen. Nu har 
styrelsen för Huseby Bruk AB återkommit med en detaljerad beskrivning 
av hur detta ska ske(bilaga). 
 
I enlighet med den detaljerade planen för utveckling av verksamheten 
ger ägarna bolaget ett extra ägarbidrag för att genomföra de planerade 
insatserna. Parallellt arbetar styrelsen för att få in så mycket extern 
finansiering som möjligt. Bedömningen är att det först behövs en insats 
från ägarna för att visa på bolagets egna möjligheter och förmåga till 
förändringarna. Därefter bedömer styrelsen att det blir enklare att få 
den externa finansiering som också ska bidra till utvecklingsarbetet. 
 
Totalt bedömer styrelsen att utvecklingsprojektet kommer att kosta 
sammanlagt 10 000 000 kr. Ägarna är överens om att skjuta till 
7 000 000 kr under två år och att resterande ska finansierat med 
externa medel. Enligt ägarfördelningen skjuter Alvesta kommun till 70% 
av 7 000 000 kr, dvs 4 900 000 kr under 2023 0ch 2024 och Växjö 
kommun skjuter till 30% av 7 000 000, dvs 2 100 000 kr under 
motsvarande tid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 402/2022 föreslagit följande: 
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Kommunfullmäktige beslutar om ett extra ägartillskott till Huseby Bruk 
AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som Huseby Bruk AB planerar att 
genomföra 2023 och 2024.  
 
Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre ägaren 
Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin ägarandel.  
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Kommunchefen har i en skrivelse den 28 november 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
-Utvecklingsplan för Huseby Bruk AB 
-Presentationsmaterial från ägarsamråd 
 
 



 

 
Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Org.nr 212000-0662 Webb www.vaxjo.se 
E-post martin.fransson@vaxjo.se  

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00595 
2022-11-28 
  

 
Martin Fransson 
enhetschef 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Extra ägartillskott till Huseby AB för insatser 2023-

2024     
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett extra 
ägartillskott till Huseby Bruk AB om totalt 2 100 000 kr för insatser som 
Huseby Bruk AB planerar att genomföra 2023 och 2024.  
 
Aktieägartillskottet ges under förutsättning att även den andre ägaren 
Alvesta kommun fattar beslut om detsamma enligt sin ägarandel.  
 
Kostnaderna ska belasta gemensam finansiering år 2022.  
 
Bakgrund 
Inför 2022 beslöt ägarna att ge Huseby förutsättningar för att utveckla 
sin verksamhet i linje med den då reviderade utvecklingsplanen. Nu har 
styrelsen för Huseby Bruk AB återkommit med en detaljerad beskrivning 
av hur detta ska ske(bilaga). 

I enlighet med den detaljerade planen för utveckling av verksamheten 
ger ägarna bolaget ett extra ägarbidrag för att genomföra de planerade 
insatserna. Parallellt arbetar styrelsen för att få in så mycket extern 
finansiering som möjligt. Bedömningen är att det först behövs en insats 
från ägarna för att visa på bolagets egna möjligheter och förmåga till 
förändringarna. Därefter bedömer styrelsen att det blir enklare att få 
den externa finansiering som också ska bidra till utvecklingsarbetet. 

Totalt bedömer styrelsen att utvecklingsprojektet kommer att kosta 
sammanlagt 10 000 000 kr. Ägarna är överens om att skjuta till 
7 000 000 kr under två år och att resterande ska finansierat med 
externa medel. Enligt ägarfördelningen skjuter Alvesta kommun till 70% 
av 7 000 000 kr, dvs 4 900 000 kr under 2023 0ch 2024 och Växjö 
kommun skjuter till 30% av 7 000 000, dvs 2 100 000 kr under 
motsvarande tid. 

 
Beslutsunderlag 

 Utvecklingsplan för Huseby Bruk AB  

 Presentationsmaterial från ägarsamråd 

 

Beslutet skickas till 
Huseby Bruk AB 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00595 
2022-11-28 

  
 

 2 (2) 

 
För kännedom 
Alvesta kommun 
Ekonomi- och finanschefen 
 
 
 

Monica Skagne     
kommunchef 

 
 

 



Investeringsbudget för Kunskapscenter skog & vatten

2022-11-04
Period Modul, se Summa

Investeringar 2023 Sågen, Kärret & 

Hemliga skogen, 

Nyfiken på, Pedagogik 

& Maker verkstad

`

3 500 000*

600 000

Investeringar 2024 Trädkojan, Experiment 

m vatten & Utställning 

Magasinet

Nyfiken på, Pedagogik 

& Maker verkstad

6 000 000*

600 000

*Samtliga investeringar 

kan kompletteras med 

extern finansiering





Introduktion



Sakkunnig:
Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker och författare, 
ursprungligen diplomat. Direktör i Kommunförbundet och
samhällspolitisk chef pa Saco. Han har tagit emot Hertig 
Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och 
Kunskapspriset 2008. Han blev hedersdoktor vid 
humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 2009 och är 
ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien. Wetterberg är sedan 2016 
medlem av panelen i SVT:s programserie Fråga Lund.

I boken Träd hur träden vandrat in, markens mysterier, 
samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga 
gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas 
sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, 
massaindustrins genombrott och skogens framtid som 
kolsänka och oljeparentesens slut. I foton, kartor och 
målningar fångas det mesta, från flottningens vedermödor 
till trädens rofyllda skönhet. 

Gunnar Wetterberg är knuten till projektet och bidrar med 
sin kompetens om skog och mark för att skapa en 
utställning som är både aktuell och har sina rötter i 
historien. I sin bok beskriver Gunnar, under kapitlet Lagom, 
vikten av att förstå och involvera alla intressen som är 
engagerade i skogen. Det är med denna framåtsträvande 
anda vi ska skapa Skog och Vatten



Huseby Bruks spännande värld:
Skog och Vatten.

3. Experiment
med vatten

8. Nyfiken på

1. Basutställningen
i Magasinet

2. Tidslinjen i Sågen

6. Al-kärret

7. Hemliga skogen

4. Trädkojan

5. Trädsnack



Utställningen ska produceras för att 
vara fungerande och kul året runt! 

Alltifrån belysning till materialval ska vara genomtänkt för 
att klara värme och kyla till solljus och vintermörker. Vi 
ska inte bara förlänga säsongen, vi ska ha öppet året 
runt.



Utställningsproduktion: 
Transpond och The J.A.Y.

Projektledare/producent

20 års erfarenhet av att arbeta med konst och museala
utställningar i Sverige och världen. 

Pontus var med att startade Transpond AB 2005 och har
hunnit med utställningsprojekt för Nationalmuseum, 
Tekniska Museet, Spritmuseum, Nobel Prize Musuem, 
Stockholm Stadsmuseum, Scenkonst museum med fler. 

Pontus Jönsson
Transpond 

Formgivare och utställningskurator

Med fokus på att förmedla spännande och pedagogiska 
berättelse genom digital och fysiska interaktion har 
Johannes arbetat med flertalet av våra största museer.

Däribland Vasa Museet, Tekniska Museet och Nordiska 
museet.

Utöver museer har Johannes arbetat med showrooms 
för företag och den Svenska paviljongen på 
världsutställningen på Expo 2020 i Dubai.

Johannes Edberg
The J.A.Y.



Utställningens delar



Magasinet

I basutställningen i Magasinet får barnen ta del av ett träds livscykel, avverkning och produktion och människans

förhållande till skog och vatten. Utöver detta berör utställningen även hållbarhets och miljöfrågor samt dagsaktuella

händelser. 

Genom utställningen får besökaren uppleva en blandning av omslutande digitalt innehåll och analoga experiment skapar

vi en pedagogisk och spännande upplevelse för stora och små. Utställningen primära målgrupp är skolelever 5-15 år men 

kan även avnjutas av en allmänhet.



Innehåll
Utställningen följer livscykeln av ett träd från frö, planta till 

fullvuxet träd och därefter avverkning. Därefter går 

besökaren vidare och lär sig om trä som råvara, industrin 

och berättelsen avslutas med att prata om återbruk och 

hållbarhet.

Utställningen ska visa flera olika perspektiv av de olika 

processerna och lyfta aktuell forskning och levande göra en 

berättelse om vår relation till skogen och varför det är viktigt 

att förvalta alla de olika intressena som kämpar om och för 

skogen.

Övriga ämnen som också lyfts i utställningen är vikten av 

vatten för skogen och det unika sydsvenska skogsbruket. 

Utöver utställningen ska Magasinet även husera en 

samlingsplats och studio där aktuella ämnen kan lyftas för 

skolklasser eller andra grupper som besöker utställningen.

Interaktivitet
Besökaren får ta del av innehållet genom både digital och 

fysisk interaktioner kring innehållets olika delar. Genom att 

skapa olika stationer som engagerar barnen i innehållet lär 

de sig mer och har roligt smidigt.

För att skapa kontrast mot skogen utomhus kan 

utställningen innehålla projektioner och visualisera skogen 

men aldrig imitera den. Illustrationer och interaktiva 

upplevelser lär barnen om skogen men ska också 

uppmuntra till att upptäcka den riktiga skogen utomhus.

För att skapa en röd tråd genom utställningen kan de olika 

rummen, tematiken och installationerna knytas ihop genom 

att barnen tar med sig föremål när de vandrar genom 

utställningen. Till exempel kan alla få en kotte som fungerar 

som nyckel för att starta de olika stationerna.



Sågen

I den historiska byggnaden möter besökarna en interaktiv tidslinje som beskriver den sydsvenska

skogens historia. Besökarna vandrar längs med den långsmala byggnaden där bitar av Husebys

historia vävs in i den övergripande berättelsen om skogen. Vi överraskar det gamla sågverket med 

projektioner och tittskåp som tillsammans berättar en spännande och intressant historia.



En tidslinje
Längs med hela byggnaden och sågen kan besökaren 

vandra längs med en interaktiv tidslinje.

Vi börjar i Jägarstenåldern och tar oss ända fram till idag och 

avslutar med en blick in i framtiden. Tidslinjen berör bland 

annat jordbruk, industrialiseringen, världskrig, tillverkning 

och klimatkrisen.

Interaktiv media
Med hjälp av knappar och interaktiva skärmar kan 

besökarna styra innehåller och filtrera mellan olika teman 

som täcker alltifrån skogen, bruket och utvalda delar av den 

svenska historian som är av vikt.

Bilder, filmer och ljud visas upp i miljön på skärmar och 

projektioner för att smälta samman innehållet med miljön 

och byggnaden.

Med digital och ny teknik kommer vi lyfta teknologisk 

utveckling av det sydsvenska skogsbruket.

Tittskåp
För att komplettera det digitala innehållet väljer vi ut en 

uppsättning scener/händelser och bygger små dioramor i 

tittskåp. Med dessa micro miljöer sparsamt utplacerade 

längs besökarens vandring bryter vi upp upplevelsen på ett 

utforskande och överraskande sätt.

Dioramorna bör vara spännande att titta på och smakfullt  

genomförda med en konstnärligt touch.



Experiment med vatten

I parken bakom Magasinet får barn leka och lära sig om vattnets del i kretsloppet och betydelse för både människa 
och natur. Experimentet kan till exempel utforska hur man kan transportera vatten, renar vatten, hur vatten kan driva 
olika mekaniska konstruktioner och vilka olika krafter vatten kan lagra och skapa.



Ett spännande flöde
För att skapa ett pedagogiskt flöde genom vattenexperimenten delas barnen in i 
grupper och får sedan en hink med vatten som de ansvarar för att transportera genom 
experimenten. Självklart går det att fylla på om en spiller ut, men att ansvara för sitt 
vatten som en begränsad resurs blir både kul och lärorikt.

Barnen utrustas på plats med regnkläder och Sydväst hattar. Praktiskt 
för de yngre barnen avväpnande och utmanande för tuffa tonåringar.

Alla lika



Trädkojan

Trädkojan ger besökarna möjlighet att blicka ut över miljöerna kring vattenexperimenten och Magasinet. Här kan 
barnen äta sin picknick och tillsammans, sammanfatta besöket eller ta del av pedagogiskt material. I trädkojan 
finns en stor karta/model över Huseby Bruk och grupper kan med fördel planera sitt besök här.



Trädsnack

Den lilla skogen som breder ut sig bakom vattenleken bjuder in till en interaktiv och pedagogisk upplevelse bland träden. 
Genom taktila installationer som gömmer sig bland träden kan barnen utforska olika trädsorter på ett kul sätt. Grund 
tanken är att de olika nedslagen har knappar och högtalare så att besökarna till exempel kan få höra hur en Ek berättar 
om sig själv med en långsam röst, medan en ung björk talar kvickt och glatt.

De olika interaktiva nedslagen kan även användas för annan typ av innehåll, till exempel kan det skaps ett spår som 
berättar om skogsväsen så som tomtar och troll. Installationerna kan även vara återkommande på andra platser kring 
Huseby Bruk och bli ett sätt att förmedla Skog och Vattens olika historier ute i levande miljöer.



Al-kärret

I Al-kärret får besökarna vandra längs spänger och broar och utforska den spännande och unika miljön som 
kärret erbjuder. För att skilja Al-kärret från Hemliga skogens upplevelse kommer Al-kärret fokusera sin 
berättelse kring hur platsen har använts av bruket tidiagare och hur skogen sedan har utvecklats efter att den 
lämnats orörd. Utöver den historiska aspekten kring platsen kommer djur- och fågelliv lyftas upp i olika taktila 
och informativa stationer.



Hemliga skogen

Hemliga skogen har stått orörd i över 70 år och ger oss möjlighet att visa vad som sker när naturen själv får 

bestämma hur en skog ska se ut. I Hemliga skogen utforskas den orörda skogen på olika sätt för stora och små.

En höghöjdsbana tar besökarna på en vandring i högre höjder bland skogens trädstammar. Under vandringen får 

en följa pedagogiska uppdrag som lyfter både hållbarhetsfrågor och hur olika djur hjälper skogen att växa. 

Uteklassrummet ger möjlighet för att samlas och dela tankar och reflektioner.



Nyfiken på

Projektet Nyfiken på fortsätter med tre nya installationer årligen. Dessa produceras i samarbete med 

universitet och högskolor för att visualisera och levandegöra dagsaktuell forskning inom skog, vatten och 

hållbarhet. De nya forskningsprojekten och installationer kommer fastställas under hösten 2022.



Utställningens delar och tidplan

Sågen, I den historiska byggnaden möter besökarna en interaktiv tidslinje som beskriver den sydsvenska skogens historia. Q1 2023

Al-kärret, Här får besökarna vandra längs spänger och broar och utforska den spännande och unika miljön som kärret erbjuder. För att skilja Al-

kärret från Hemliga skogens upplevelse kommer Al-kärret fokusera sin berättelse kring hur platsen har använts av bruket tidigare och hur skogen 

sedan har utvecklats efter att den lämnats orörd. Utöver den historiska aspekten kring platsen kommer djur- och fågelliv lyftas upp i olika taktila 

och informativa stationer. Q1 2023

Hemliga skogen, har stått orörd i över 70 år och ger oss möjlighet att visa vad som sker när naturen själv får bestämma hur en skog ska se ut. I 

Hemliga skogen utforskas den orörda skogen på olika sätt för stora och små. En höghöjdsbana tar besökarna på en vandring i högre höjder 

bland skogens trädstammar. Uteklassrummet ger möjlighet för att samlas och dela tankar och reflektioner. Q2 2024

Magasinet, barn får ta del av ett träds livscykel, avverkning och produktion och människans förhållande till skog och vatten. Utöver detta berör 

utställningen även hållbarhets och miljöfrågor samt dagsaktuella händelser. Q2 2024

Trädkojan, ger besökarna möjlighet att blicka ut över miljöerna kring vattenexperimenten och Magasinet. Här kan barnen äta sin picknick och 

tillsammans, sammanfatta besöket eller ta del av pedagogiskt material. I trädkojan finns en stor karta/modell över Huseby Bruk och grupper kan 

med fördel planera sitt besök här. Q2 2024

Trädsnack, ger besökarna möjlighet att blicka ut över miljöerna kring vattenexperimenten och Magasinet. Här kan barnen äta sin picknick och

tillsammans, sammanfatta besöket eller ta del av pedagogiskt material Q3 2023

Experiment med vatten, Här utforskar man och transportera vatten, renar vatten, hur vatten kan driva olika mekaniska konstruktioner och vilka 

olika krafter vatten kan lagra och skapa Q4 2023
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§ 383 Dnr 2022-00487 
 

Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 

hedersbelöning. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas 
av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 

 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern hedrar enligt tradition sina medarbetare med en 
hedersbelöning efter lång och trogen anställning och sina 
förtroendevalda efter lång och trogen förtroendegärning. Dessutom 
delas årligen också ut hedersbelöning av särskilda skäl till någon som på 
ett påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö kommun eller gjort 
Växjö känt utanför kommunens gränser. 
 
I Växjö kommuns riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i 
Växjö kommun, beslutade av kommunchef 2012-06-28, finns bland annat 
bestämmelser om minnesgåvor till medarbetare. Där anges att 
medarbetare uppvaktas med minnesgåva efter 25 års anställning. 
 
I Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö 
kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
förtroendegärning, beslutade av kommunfullmäktige 1994-08-25 § 157 
och reviderade av kommunstyrelsen 2008-06-09, regleras det som rör 
hedersbelöning för både anställda, förtroendevalda och av särskilda skäl.   
 
Syftet med riktlinjerna är att närmare ange på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutinerna för utdelning. Riktlinjerna 
omfattar Växjö kommunkoncern, det vill säga Växjö kommun, helägda 
bolag och Värends Räddningstjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 386/2022 föreslagit följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 
hedersbelöning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas 
av kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 
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Kommunchefen har i en skrivelse, den 17 november 2022 redogjort för 
ärendet. Av skrivelsen framgår sammanfattningsvis att de reviderade 
riktlinjerna anger på ett mer omfattande sätt på vilka grunder 
hedersbelöning delas ut samt rutinerna för desamma. Från årsskiftet 
2022-23 omfattas även helägda bolag och Värends Räddningstjänst av 
dessa riktlinjer.  
 
Det framgår av bedömningen att koncernledningen fattade den 29 
augusti 2022 beslut om att även de helägda bolagen och Värends 
Räddningstjänst skulle ges möjlighet att bli en del av den rutin för 
hedersbelöning som sedan tidigare endast omfattat förvaltningarna. 
Detta för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att alla medarbetare 
i Växjö kommunkoncern uppvaktas likvärdigt efter 25 års anställning. 
Koncerntänk, tillsammans med behov av att förtydliga på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutiner för desamma, gör att nuvarande 
riktlinjer behöver revideras. 
 
-Förslag till Riktlinjer för hedersbelöning 
-Riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun 
-Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels 
  Växjö kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
  förtroendegärning 
-Koncernledningens beslut den 29 augusti 2022 
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Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 
Tel. 0470-410 00 Fax  Org.nr 212000-0662  
E-post monica.sandberg@vaxjo.se Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00487 
2022-11-17 
  

Monica Sandberg 
samordnare ledningsstöd 
och vänorter 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
  

Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning  
      
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Riktlinjer för 
hedersbelöning. 

Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar beslutas av 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. 

 
Bakgrund 
Växjö kommunkoncern hedrar enligt tradition sina medarbetare med en 
hedersbelöning efter lång och trogen anställning och sina 
förtroendevalda efter lång och trogen förtroendegärning. Dessutom 
delas årligen också ut hedersbelöning av särskilda skäl till någon som på 
ett påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö kommun eller gjort 
Växjö känt utanför kommunens gränser. 

 
I Växjö kommuns riktlinjer för Representation och gåvor för anställda i 
Växjö kommun, beslutade av kommunchef 2012-06-28, finns bland annat 
bestämmelser om minnesgåvor till medarbetare. Där anges att 
medarbetare uppvaktas med minnesgåva efter 25 års anställning. 

 
I Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö 
kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
förtroendegärning, beslutade av kommunfullmäktige 1994-08-25 § 157 
och reviderade av kommunfullmäktige 2008-06-09, regleras det som 
rör hedersbelöning för både anställda, förtroendevalda och av särskilda 
skäl.   
 
Syftet med riktlinjerna är att närmare ange på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutinerna för utdelning. Riktlinjerna 
omfattar Växjö kommunkoncern, det vill säga Växjö kommun, helägda 
bolag och Värends Räddningstjänst. 
 
Sammanfattning 
De reviderade riktlinjerna anger på ett mer omfattande sätt på vilka 
grunder hedersbelöning delas ut samt rutinerna för desamma. Från 
årsskiftet 2022-23 omfattas även helägda bolag och Värends 
Räddningstjänst av dessa riktlinjer. 
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Bedömning  
Koncernledningen fattade den 29 augusti 2022 beslut om att även de 
helägda bolagen och Värends Räddningstjänst skulle ges möjlighet att bli 
en del av den rutin för hedersbelöning som sedan tidigare endast 
omfattat förvaltningarna. Detta för att på bästa sätt skapa 
förutsättningar för att alla medarbetare i Växjö kommunkoncern 
uppvaktas likvärdigt efter 25 års anställning. Koncerntänk, tillsammans 
med behov av att förtydliga på vilka grunder hedersbelöning utdelas och 
rutiner för desamma, gör att nuvarande riktlinjer behöver revideras.   

 
Konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser  

Total kostnad (tkr)  
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

Ja 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

Nämnder, helägda bolag och 
Värends Räddningstjänst 

 

Revideringen påverkar inte kostnaderna för hedersbelöning, som likt 
tidigare betalas av respektive nämnd, helägt bolag och Värends 
Räddningstjänst när de har anställda att belöna. 

 
Konsekvenser för ett hållbart 
samhälle 

 

Påverkan på miljön (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på mångfald (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på folkhälsa (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på tillgänglighet (ja/ 
inte tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

Påverkan på barn (ja/inte 
tillämpligt) 

Inte tillämpligt 

 

Implementering och uppföljning 
De reviderade riktlinjerna publiceras på intranät samt distribueras till 
samtliga förvaltningar, helägda bolag och Värends Räddningstjänst.  
 
Beslutsunderlag 

 Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun 
 Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö 

kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
förtroendegärning 
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 Koncernledningens beslut den 29 augusti 2022 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
HR-avdelning 
Kansliavdelning 
 
För kännedom 
Alla förvaltningar 
Alla helägda bolag 
Värends Räddningstjänst  
 
 
 

Monica Skagne     
kommunchef 

Carina Elmefall 
kanslichef 

 



 

Kommunledningsförvaltningen Sida 1 av 6 
 

 Styrande dokument 
Dnr KS 2022-00487 
Senast ändrad 20XX-XX-XX  

  

Riktlinjer för hedersbelöning  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dokumenttyp  

Styrande dokument  

Dokumentnamn  

Riktlinjer för 
hedersbelöning 

Fastställd/Upprättad  

Kommunfullmäktige 1994-
08-25, § 157 

Senast ändrad i: 
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1. Bakgrund 
Växjö kommunkoncern hedrar enligt tradition sina medarbetare 
med en hedersbelöning efter lång och trogen anställning och sina 
förtroendevalda efter lång och trogen förtroendegärning. 
Dessutom delas årligen också ut hedersbelöning av särskilda skäl 
till någon som på påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö 
kommun eller gjort Växjö känt utanför kommunens gränser. 
 
I Växjö kommuns riktlinjer för Representation och gåvor för 
anställda i Växjö kommun beslutade av kommunchef 2012-06-28 
finns bland annat bestämmelser om minnesgåvor till 
medarbetare. Där anges att medarbetare uppvaktas med 
minnesgåva efter 25 års anställning. 
 
I Bestämmelser för dels Växjö kommuns hedersbelöning dels Växjö 
kommuns belöning för lång och trogen anställning eller 
förtroendegärning beslutade av kommunfullmäktige 1994-08-25  
§ 157 och reviderade av kommunfullmäktige 2008-06-09 regleras 
det som rör hedersbelöning för både anställda, förtroendevalda 
och av särskilda skäl.   
 

2. Syfte 
Syftet med dessa riktlinjer är att närmare ange på vilka grunder 
hedersbelöning utdelas och rutinerna för utdelning. Riktlinjerna 
omfattar Växjö kommunkoncern, det vill säga Växjö kommun, 
helägda bolag och Värends Räddningstjänst. 
 

3. Tillämpning 
Riktlinjerna gäller för medarbetare och förtroendevalda i Växjö 
kommunkoncern.  
 

4. Riktlinjer för hedersbelöning för lång och trogen 
anställning 
Hedersbelöning tilldelas medarbetare efter sammanlagt 25 års 
anställningstid i Växjö kommunkoncern. Hedersbelöning kan 
endast erhållas en gång per anställd, oavsett anställningstid. Har 
den anställde dessutom ett förtroendeuppdrag i Växjö 
kommunkoncern kan endast en hedersbelöning erhållas. 
Hedersbelöning består dels av en minnesgåva, dels av en middag 
som anordnas av Växjö kommun. 
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4.1 Definition av anställningstid 
Vid beräkning av anställningstid ska sammanlagd tid i Växjö 
kommunkoncern summeras. Anställningstiden behöver 
således inte ha skett i följd.  
Vid anställning i verksamhet övertagen av Växjö 
kommunkoncern räknas anställningstid från 
övertagandedagen. Blir kommunal verksamhet övertagen i 
privat regi räknas anställning fram till dagen för övertagande.  
 
Medarbetare ska ha en pågående månadsanställning, 
undantaget deltidsbrandmän, vid ansökningstidens slut och 
uppnå minst 25 års anställning under året för belöning. 
 
Om medarbetare har uppnått 25 års anställning och har 
avslutat sin anställning utan att ansöka om hedersbelöning, 
kan detta göras senast efterföljande kalenderår och i 
samförstånd med berörd förvaltning/bolag/förbund. 
Inbjudan är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. 
 

4.2 Minnesgåva 
Som hedersbelöning får medarbetare välja en gåva bland vad 
Växjö kommunkoncern vid var tid erbjuder. Gåvan kan inte 
bytas mot annan typ av gåva, pengar eller presentkort, såvida 
inte presentkort ingår bland de upphandlade alternativen, ej 
heller annan modell än vad aktuell upphandling avser.  
 
Vid val av guldarmband ska medarbetare komma till 
kommunhuset för utprovning av aktuell längd på armband i 
förhållande till medarbetares handled. 
 

4.3 Utdelning av minnesgåva 
Kommunfullmäktiges presidium överlämnar minnesgåva till 
var och en av aktuella medarbetare.  
 
De medarbetare som inte deltar vid middag och utdelning blir 
inbjudna att hämta sin gåva i kommunhuset alternativt direkt 
hos leverantör vid senare tillfälle. 
 

4.4 Hedersbelöningsmiddag 
En middag i samband med utdelning av minnesgåva hålls på 
tid och plats som Växjö kommunkoncern bestämt och som 
framgår av inbjudan. 
 
En medarbetare som ansökt om hedersbelöning och som 
inbjudits till middag och utdelning, men tackar nej, har inte 
rätt att delta vid senare tillfälle.  
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Deltagande vid middag och utdelning utgör inte arbetstid och 
någon betalning eller registrering av arbetstid ska således inte 
göras. 
Utöver medarbetare och förtroendevalda som ska belönas 
inbjudes kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter, nämnds-, 
bolags- och förbundspresidier samt förvaltningschefer, vd:ar, 
HR-chef och förbundschef. Till själva utdelningen av 
minnesgåva och efterföljande kaffe inbjudes även övriga 
chefer, arbetskamrater, familj och vänner att delta. 
 

4.5 Rutiner för hedersbelöning 
Kommunledningsförvaltningen ombesörjer administration 
kring inbjudan och utdelning av minnesgåva. En digital 
anmälan öppnas varje höst och information går ut till alla 
medarbetare att det är dags att anmäla sig om man varit 
anställd i 25 år. HR-avdelningen räknar på anmäldas 
anställningstid och meddelar kansliavdelningen vilka som 
uppfyller kriterium. Kansliavdelningen skickar inbjudan och 
administrerar därefter allt från val av gåva, middag och 
utdelning till fakturering. Kostnad för hedersbelöning fördelas 
lika mellan alla förvaltningar, bolag och förbund med 
medarbetare som erhåller minnesgåva, oavsett om 
medarbetare deltar vid middag och utdelning eller ej.   
 
 

5. Riktlinjer för hedersbelöning för lång och trogen 
förtroendegärning 
Hedersbelöning tilldelas förtroendevald efter sammanlagt 25 års 
förtroendeuppdrag i Växjö kommunkoncern om man fortfarande 
har uppdrag kvar. Har man avslutat sina förtroendeuppdrag kan 
man belönas efter 20 år. 
Hedersbelöning kan endast erhållas en gång per förtroendevald, 
oavsett förtroendetid. Har den förtroendevalde dessutom en 
anställning i Växjö kommunkoncern kan endast en 
hedersbelöning erhållas. Hedersbelöning består dels av en 
minnesgåva, dels av en middag som anordnas av Växjö kommun. 
 
5.1 Definition av förtroendetid 

Den förtroendetid som får tillgodoräknas för att erhålla 
hedersbelöning är uppdrag i Växjö kommuns nämnder och 
utskott, helägda kommunala bolagsstyrelser samt Värends 
Räddningstjänsts förbundsstyrelse.  
 
Förtroendevald som avgått ska ha nått minst 20 års 
förtroendeuppdrag senast året före belöningstillfälle. 
Förtroendevalda med pågående förtroendeuppdrag ska 
uppnå minst 25 års uppdrag under året för belöning. 
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5.2 Minnesgåva 

Som hedersbelöning får förtroendevald välja en gåva bland 
vad Växjö kommunkoncern vid var tid erbjuder. Gåvan kan 
inte bytas mot annan typ av gåva, pengar eller presentkort,  
såvida inte presentkort ingår bland de upphandlade 
alternativen, ej heller annan modell än vad aktuell 
upphandling avser. 
 
Vid val av guldarmband ska förtroendevald komma till 
kommunhuset för utprovning av aktuell längd på armband i 
förhållande till förtroendevalds handled. 
 

5.3 Utdelning av minnesgåva 
Kommunfullmäktiges presidium överlämnar minnesgåva till 
var och en av aktuella förtroendevalda.  
 
De förtroendevalda som inte deltar vid middag och utdelning 
blir inbjudna att hämta sin gåva i kommunhuset alternativt 
direkt hos leverantör vid senare tillfälle. 
 

5.4 Hedersbelöningsmiddag 
En middag i samband med utdelning av minnesgåva hålls på 
tid och plats som Växjö kommunkoncern bestämt och som 
framgår av inbjudan. 
 
En förtroendevald som har rätt till hedersbelöning och som 
inbjudits till middag och utdelning, men tackar nej, har inte 
rätt att delta vid senare tillfälle.  
 
Deltagande utgör inte förtroendetid och någon registrering 
av arvodesutbetalning ska således inte göras. 
 
Utöver förtroendevalda och medarbetare som ska belönas 
inbjudes kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter, nämnds-, 
bolags- och förbundspresidier samt förvaltningschefer, vd:ar, 
HR-chef och förbundschef. Till själva utdelningen av 
minnesgåva och efterföljande kaffe inbjudes även övriga 
chefer, arbetskamrater, familj och vänner att delta. 
 

5.5 Rutiner för hedersbelöning 
Kommunledningsförvaltningen ombesörjer administration 
kring inbjudan och utdelning av minnesgåva. 
Kansliavdelningen skickar inbjudan till fortfarande aktiva 
förtroendevalda som uppnår 25 års förtroendetid respektive 
förtroendevalda som uppnått 20 år och avgått, och 
administrerar därefter allt från val av gåva, middag och 
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utdelning till fakturering. Kostnaden för hedersbelöning 
fördelas lika mellan alla nämnder, bolag och förbund med 
medarbetare som erhållit minnesgåva, oavsett om 
medarbetare deltar vid middag och utdelning eller ej.   
 
 

6. Riktlinjer för hedersbelöning av särskilda skäl 
Hedersbelöning av särskilda skäl kan tilldelas någon som på ett 
påtagligt sätt gjort insatser till nytta för Växjö kommun eller gjort 
Växjö känt utanför kommunens gränser. 

 
6.1 Minnesgåva 

Som hedersbelöning får utsedd person välja en gåva bland vad 
Växjö kommunkoncern vid var tid erbjuder. Gåvan kan inte 
bytas mot annan typ av gåva, pengar eller presentkort, såvida 
inte presentkort ingår bland de upphandlade alternativen, ej 
heller annan modell än vad aktuell upphandling avser. 
 
Vid val av guldarmband ska den belönade komma till 
kommunhuset för utprovning av aktuell längd på armband i 
förhållande till förtroendevalds handled. 
 

6.2 Utdelning av minnesgåva 
Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar hedersbelöning 
i samband med kommunfullmäktiges decembermöte 
alternativt annan tidpunkt då den belönade har möjlighet att 
vara på plats i Växjö. 
 

6.3 Hedersbelöningslunch 
En lunch i samband med utdelning av minnesgåva hålls på tid 
och plats som kommits överens om med den belönade.  
 
Utöver den belönade och dess närmaste familj inbjudes 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, 
kommunchef och samordnare att delta vid lunch. 
 

6.4 Rutiner för hedersbelöning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår person att tilldela 
hedersbelöning av särskilda skäl och lämnar motivering, 
kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 
Kommunledningsförvaltningen ombesörjer administration 
kring inbjudan och utdelning av minnesgåva.  
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Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Peter Backlund (SD)             
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige skickar avsägelsen till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län för ny sammanräkning.   

Bakgrund 

Peter Backlund (SD) har i en skrivelse, inkommen den 4 november 2022, 
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
För kännedom 
Peter Backlund 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
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Valberedningen 

Val av Revisorer för granskning av kommunens 
räkenskaper och verksamhet 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Revisorer för granskning av kommunens 
räkenskaper och verksamhet 2023-2026 i enlighet med till ärendet 
bilagd vallista.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utse revisorer för 
granskning av den kommunala verksamheten. 
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Organ/Nämnd REVISORER FÖR GRANSKNING AV KOMMUNENS RÄKENSKAPER OCH  
VERKSAMHET 

 
Mandatperiod Verksamhetsåren 2023 – 2026. Revisorerna granskar även verksamhetsåret 2026 och sitter 

därför kvar till årsredovisningen för 2026 har behandlats av kommunfullmäktige. 

 
Notering Endast valbar om man inte är med i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige. 

Revisorerna för mandatperioden 2023–2026 sitter kvar tills kommunfullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna för 2026.  

 
SVMPC: 6 
Opposition: 5 
 
REVISORER (11) 
ORDFÖRANDE 
Sigvard Jakopsson (M) 

VICE ORDFÖRANDE 
SVMPC 

Anna Fransson (S) 

Kaj Lindholm (S) 

Fredrik Åberg (S) 

Charlotte Wikell (MP) 

Anders Franzén (C) 

Carl Geijer (M) 

Göran Kannerby (KD) 

Torgny Klasson (L) 

Niklas Nyström (SD) 
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Valberedningen 

Val av kommunalråd och oppositionsråd 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser kommunalråd och oppositionsråd från och 
med 2023-01-01 till och med 2026-12-31 i enlighet med till ärendet bilagt 
förslag.    

Bakgrund 

I 4 kap. 2 § kommunallagen framgår följande: 
 
Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som 
fullmäktige bestämmer. 
 
En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet. Lag 
(2019:835). 
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Organ/Nämnd KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIE OCH ÖVRIGA KOMMUNALRÅD  
 
Mandatperiod 2023 – 2026 
Notering              Valet är en egen punkt i dagordningen den 13 december 2022 och hanteras 

separat från övriga vallistan      
 
SVMPC: 4 
Opposition: 2 
 
6 stycken totalt 

Malin Lauber (S), KS 
ordförande/kommunalråd 

SVMPC (från KS presidie) 

Pernilla Torneus (M) KS 2:e vice 
ordförande/oppositionsråd) 

Thomas Thornell (S) (övrigt 
kommunalråd) 

Magnus Wåhlin (MP) (övrigt 
kommunalråd) 

Anton Olsson (M) (oppositionsråd) 
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Kommunfullmäktige 

Redovisning av inkomna motioner och 
medborgarförslag samt överlämnande av 
beslutanderätten i ärenden väckta genom 
medborgarförslag             
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar inkomna motioner och medborgarförslag 
och beslutar att överlämna beslutanderätten för medborgarförslagen 
enligt förteckningen nedan.   

Bakgrund 

Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit sedan 
senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 3 kan fullmäktige i vissa fall, 
utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till 
annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de 
fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får 
beslutanderätten inte överlåtas. Kommunstyrelsens beredning lämnar 
förslag på delegering. 
 
Kommunstyrelsens beredning har föreslagit hur beslutanderätten ska 
överlämnas. Förslag till överlämning redovisas nedan i anslutning till det 
inkomna förslaget. 
 

Motioner 

Inga motioner har inkommit sedan senaste redovisningen. 

Medborgarförslag 

2022-11-28 Medborgarförslag om bostäder i gamla kommunhuset 
överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-11-22 Medborgarförslag om automatisk leverans med hjälp av 
självkörande robotar överlämnas till kommunstyrelsen 

2022-11-22 Medborgarförslag om att Lärkgatan ska bli enkelriktad 
överlämnas till tekniska nämnden 

2022-11-15 Medborgarförslag om cykelställ vid Växjö stadsbibliotek 
överlämnas till kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 
 

För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden 
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 Rubrik
Bostäder i gamla kommunhuset

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Önskar att man kan satsa på en enkel ombyggnad av gamla kommunhuset och skapa budgetbostäder som 
vanliga människor har råd med. Huset finns ju redan med bra läge.
Ettor, tvåor och kanske treor. Gärna med återbrukat material. Så enkelt men funktionellt som möjligt så att 
hyran för en etta kan bli max 4000-4500kr/mån och en tvåa för kanske 5000-6000kr/mån. Rimliga hyror som 
behövs för att lösa bostadsbristen för vanligt folk i den här stan.
Känner ingen normalt avlönad människa som kan betala 10000 i månaden för en liten tvåa som det kan se 
ut i allt det nya som byggs överallt nu.
Man kunde väl satsat de där 200 000kr i månaden under 1,5 års tid som det stått om i tidningen på att fixa 
ett sånt bygge istället och lösa en del av bostadsbristen i den här staden. Det byggs och byggs och byggs 
överallt men vem har råd att bo där? Satsa på enkelt med lägre hyror istället för fler lyxbostäder som ingen 
har råd med!



Ärendenummer: #197641 | Inskickat : 2022-11-28 18:53

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Rättslig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #196244 | Inskickat av: : 2022-11-22 14:50

 Rubrik
Automatisk leverans

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Det finns ett estniskt företag som heter Starship, som gör markgående självkörande robotar som levererar 
varor. De är små, men det finns rum för två eller tre matkassar. De kan ta sig fram överallt där en rullstol kan. 
Maxfart 6 km/h. Jag tycker att vi ska kontakta dem och erbjuda dem att etablera sig i Växjö. De här 
robotarna vore jättebra för personer med funktionsnedsättning som kan ha svårt att gå och handla. Det 
sparar även in på bilresor, vilket passar Europas grönaste stad.
Robotarna har testats framgångsrikt bland annat i Milton Keynes, så det är inte science fiction. De är tysta, 
och storleken, hastigheten och det att de går på marken, innebär att de inte är lika riskabla eller störande 
som flygande drönare eller självkörande bilar. Företaget har också en app som man använder för att 
beställa. Jag vet inte hur det är organiserat med människor som plockar ihop varorna, och hur mycket 
samarbete som krävs med Coop eller Ica och så vidare. I Milton Keynes har de ett samarbete med Coop.
Man kan söka på "Starship Milton Keynes" för att få en bild av hur det fungerar, och kolla på deras hemsida 
"www" . "starship" . "xyz"



Ärendenummer: #196244 | Inskickat  | Datum: 2022-11-22 14:50

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Rättslig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #196159 | Inskickat av:  | Datum: 2022-11-22 11:54

 Rubrik
Enkelrikta Lärkgatan

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
På grund av mycket trafik på den del av Lärkgatan som går i öst-västlig riktning föreslår vi att denna gata 
enkelriktas i östvästlig riktning och att Biblioteksgatan enkelriktas i väst-östlig riktning.
Den rikliga trafiken där bilar har problem att komma vidare ut på Lidbergsgatan, tillsammans med parkerade 
bilar, skapar trafikstockning och gör att vi boende har svårt att komma in och ut till våra fastigheter. Bilarna 
kör också väldigt fort vilket utgör en risk för gående och cyklister som bor i området.
Frågan initieras av styrelsen i BRF Elden Norra 2 på Lärkgatan 16. Övriga hus som är påverkade på gatan är 
tillfrågade (Lärkgatan 18, Lärkgatan 14 samt Lärkgatan 5) och samtliga har upplevt samma svårigheter som 
nämns ovan och stödjer förslaget att enkelrikta gatan.



Ärendenummer: #196159 | Inskickat  | Datum: 2022-11-22 11:54

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Rättslig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Sida
(1 2)

Ärendenummer: #194237 | Inskickat av:  | Datum: 2022-11-15 08:57

 Rubrik
Cykelställ vid Växjö stadsbibliotek

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 Postnummer  Adress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Medborgarförslag

Anvisningar
Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras. Du blir kontaktad när politikerna ska besluta om ditt 
förslag. Det finns även möjlighet att bifoga information som fil

Rubrik

Beskriv ditt förslag
Det är önskvärt att cykelställen vid stadsbiblioteket i Växjö byts ut, eller kompletteras med cykelställ där man 
lätt kan låsa fast cykeln med bygellås runt cykelns ram. T ex sådana som på Bäckgatan eller på 
Vattentorget.
Som det är nu måste man krypa ner i buskarna och låsa fast framhjulet i cykelstället. Det är både svårt att 
komma åt och inte så stöldsäkert.



Ärendenummer: #194237 | Inskickat av:  2022-11-15 08:57

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ärendet registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för 
handläggning av ärendet.
Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.
När du skickat in ditt ärende så överför vi detta automatiskt till vårt interna ärendehanteringssystem. Så snart 
som vi registrerat det där så kan du följa status på ärendet på Mina Sidor och du kan närsomhelst ladda ner 
innehållet. Efter avslutat ärende så kommer det finnas kvar ytterligare 3 månader på Mina Sidor och du kan 
närsomhelst under denna tiden ladda ner innehållet eller själv välja att Ta bort ärendet. Efter 3 månader så 
gallras ärendet automatiskt på Mina Sidor och finns då enbart sparat i vårt interna ärendehanteringssystem 
och arkiv.
Alla handlingar som är inkomna till Växjö kommun, eller upprättade, och som förvaras hos myndigheten, är som 
huvudregel offentliga och kan begäras ut

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att 
göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Växjö kommun, Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



 

 

Kommunledningsförvaltningen 1 (2) 
 
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress  
Tel. 0470-410 00 Fax  Org.nr 212000-0662  
Webb www.vaxjo.se 

 

 Ärende 
Dnr KS 2022-00016 
2022-12-06 
  

  
 
Kommunfullmäktige 

Meddelanden till kommunfullmäktige             
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.   

Bakgrund 

Följande rapporter och beslut meddelas kommunfullmäktige: 
2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 

klimatsmart snygg bänk för framtiden 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om ett 
joggingvänligare underlag runt Trummen 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
övergångsställe vid Öjabyvägen 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
rullskridskorink för alla åldrar 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
vattenorgel vid Växjösjön 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
kommunal tömningsplats för latrin och gråvatten 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut över medborgarförslag om 
övergångsställe över Södra Ringvägen 

2022-11-29 Tekniska nämndens beslut om cykelbana/bikepark i 
Tävelsås 

2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om att bygga ett Paddingtonland 

2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om utomhusbad i Växjö 

2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om utveckling av Rottne badplats 

2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om läktare på Norremarks idrottsplats 

2022-11-29 Kultur- och fritidsnämndens beslut över medborgarförslag 
om belysning i motionsspår i Furuby 

2022-11-28 Valnämndens rapport - Utvärdering av valet 2022 

2022-11-25 Utbildningsnämndens beslut om Medborgarförslag om att 
utöka antalet gungor på Östregårdskolan 



 Ärende 
Dnr KS 2022-00016 
2022-02-07 
  

 

 2 (2) 

2022-11-16 Inkommen Rapport   Ej verkställda LSS kvartal 3 

2022-11-16 Inkommen Rapport  Ej verkställda beslut SoL kvartal 3 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 162 Dnr 2022-00142 
 

Svar på medborgarförslag om klimatsmart bänk  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om en klimatsmart bänk. 
Den är tillverkad av restbetong, som annars skulle gått till spill. I 
stenarna i bänken planteras växter som är viktiga för bin och fjärilar. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden gör bedömningen att det inte är en produkt som är 
möjlig att köpa in bland befintliga avtalsleverantörer eller att den upp-
fyller de krav som ställs på kostnader för inköp och drift. Antagna rikt-
linjer för Stadsmiljöprogram Växjö centrum stödjer inte heller denna 
produkt utan föreskriver andra typer av möbler och materialval. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 127 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 163 Dnr 2022-00143 
 

Svar på medborgarförslag om ett joggingvänligare 
underlag runt Trummen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga en jogging-
slinga runt Tummen. Förslaget är att bredda befintlig stig så fler kan 
springa runt Trummen och slippa asfalten. 
 
Bedömning 
Runt sjön Trummen finns idag en asfalterad gång och cykelväg. Vid vissa 
partier finns redan idag en parallell grusad gångväg. 
 
Det kan finnas ett framtida behov av att bredda befintlig gång- och 
cykelväg och göra parallella stråk på liknande sätt som idag finns runt 
Växjösjön. Det finns en del trånga passager som försvårar en breddning 
samt att kommunen inte äger all mark som skulle behöva användas. 
Detta är därför inget prioriterat projekt idag. Nämnden hänvisar till 
andra platser som redan har ett joggingvänligare underlag. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 128 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 164 Dnr 2022-00151 
 

Svar på medborgarförslag om övergångställe vid 
Öjabyvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för och bifaller medborgarförslaget. 
Anläggande av ett nytt övergångsställe på Öjabyvägen i höjd med 
Kantorsvägen tas med i kommande års investeringsportfölj. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att anlägga ett nytt 
övergångsställe över Öjabyvägen i höjd med Kantorsvägen. 
 
Bedömning 
Trafikenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats och 
utrett förslaget och håller med om att ett nytt övergångsställe på denna 
plats vore lämpligt. 
 
Ett övergångsställe ses som en framkomlighetsåtgärd för gående. Öjaby-
vägen har i dag en hög trafikmängd och det kan vara svårt för gående att 
korsa gatan. I närheten finns även viktiga målpunkter såsom förskola 
och busshållplats, vilket också gör att ett övergångsställe vore lämpligt 
på platsen. I området rör det sig många barn och därmed kan denna 
åtgärd leda till säkrare skolvägar som är ett mål i Trafiksäkerhetsplanen. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 129 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-25 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 165 Dnr 2022-00154 
 

Svar på medborgarförslag om rullskridskorink 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om en slät utomhusrink 
för rullskridskor. Under vintern skulle det även finnas möjlighet att spola 
upp skridskois. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det finns behov av att utveckla 
kommunens aktivitetsytor och håller på att inventera dessa. Utifrån 
denna inventering ska kommunen ta fram en handlingsplan för 
aktivitetsytor och med hjälp av den sedan kunna arbeta med underhåll, 
utveckling och belysning på ett likvärdigt sätt. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 130 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 166 Dnr 2022-00164 
 

Svar på medborgarförslag om vattenorgel vid 
Växjösjön 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. Nämnden 
anser att det i dagsläget inte är aktuellt att byta ut vattenfontänen mot 
en vattenorgel. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att göra en 
uppdatering av vattenfontänen vid Vattentorget i Växjösjön. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden bedömer är att en uppdatering eller restaurering av 
den befintliga vattenfontänen i Växjösjön kostar för mycket. Enligt rikt-
linjer för Stadsmiljöprogram Växjö centrum prioriteras andra miljöer 
och vattenanläggningar. När den nuvarande fontänen behöver bytas ut, 
kan en vattenorgel vara ett alternativ. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 131 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-12 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (2) 

 

§ 167 Dnr 2022-00200 
 

Svar på medborgarförslag om kommunal 
tömningsplats för latrin och gråvatten 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för, men avslår medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att kommunen bör 
tillhandahålla en kostnadsfri dygnet runt öppen plats för tömning av 
latrin och gråvatten från husbilar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan tillsammans med 
näringslivskontoret på kommunledningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Bedömning 
Tekniska nämnden bedömer att en anläggning som enligt förslaget 
skulle vara vid reningsverket och tillgänglig dygnet runt är svårt att 
tillgodose. Detta då reningsverket är inhägnat och inte öppet för allmän-
heten. Tömningsplatser som denna behöver dessutom bemannas för att 
ha koll på vad som lämnas på anläggningen. Det skulle krävas en stor 
investering och ökade driftskostnader för att anlägga en tömningsplats 
för latrin och gråvatten var den än placerades. 
 
Då det finns möjlighet att hantera tömningen på campingplatser som 
investerat i mottagningslösningar bör inte kommunen investera i 
liknande anläggningar. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 132 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-13 
 
Yrkanden 
Johnny Werlöv (V): Bifall till medborgarförslaget. 
 
Sofia Stynsberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas 
och konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 168 Dnr 2022-00208 
 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe över 
Södra Ringvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för och bifaller medborgarförslaget. Ett över-
gångsställe i korsningen Södra Ringvägen och Odingatan är redan 
beställt av förvaltningen som har sett detta behov tidigare. Projektet 
kommer att genomföras vintern 2022/2023. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga ett 
övergångsställe över Södra Ringvägen i korsningen med Odingatan. 
 
Bedömning 
Trafikenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat 
med den fotgängarplan som antogs av tekniska nämnden 2020-12-17. En 
del av åtgärderna i planen är att göra säkra, trygga och framkomliga 
stråk för fotgängare. Målpunkter som är viktiga att prioritera är skolor 
och skolvägar. 
 
Trafikenheten har sett ett behov av att göra om de två befintliga fart-
hindren som finns på Södra Ringvägen i anslutning till Bäckaslövsskolan. 
När dessa byggs om kommer det även att bli ett nytt övergångsställe vid 
korsningen med Odingatan. Placeringen blir på södra sidan om 
korsningen där farthindren är placerat i dag. Detta kommer främja 
framkomligheten för gående utmed Södra Ringvägen. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 133 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-09-15 
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§ 161 Dnr 2022-00098 
 

Svar på medborgarförslag om en cykelbana i 
Tävelsås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Nämnden avslår 
medborgarförslaget då kommunen inte kan tillåta att privatpersoner gör 
anläggningar på kommunal mark som sedan påverkar vår drift och 
underhåll av området. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig 
förslaget som en möjlig idé i den framtida utvecklingen av aktivitetsytor 
i Tävelsås. 
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att själv få bygga en 
cykelbana/bikepark i Tävelsås. Föreslagen placering är i skogen bredvid 
lekparken på Vikenvägen. 
 
Bedömning 
Området är planlagt som Natur och har en öppen hagmarkskaraktär 
som innehåller en lekplats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det finns behov av att utveckla 
kommunens aktivitetsytor och håller på att inventera dessa. Utifrån 
denna inventering ska kommunen ta fram en handlingsplan för aktivi-
tetsytor och med hjälp av den sedan kunna arbeta med underhåll, 
utveckling och belysning på ett likvärdigt sätt. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-11-02 § 126 
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-10-14 
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§ 135 Dnr 2022-00078 
 

Medborgarförslag om att bygga ett paddingtonland 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
medborgarförslaget om att bygga ett Paddingtonland med anledning av 
att sådan verksamhet inte bedöms vara prioriterad i relation till andra 
investeringar.  
 
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att bygga ett 
Paddingtonland. Björnen Paddington är en fiktiv figur som förekommer i 
flera barnböcker av den brittiske författaren Michael Blond, varav den 
första utkom 1958. Den lilla bruna björnen med sin blå kappa, ett hjärta 
av guld och en stor kärlek till marmeladsmörgåsar har sedermera 
kommit att bli något av en nationalsymbol i England och är en flitigt 
förekommande maskot. Paddington har inte uppnått samma status i 
Sverige men har genom i första hand böcker, tv och långfilm blivit känd 
även för en svensk publik. Paddington är ett skyddat varumärke och 
rättigheterna innehas av Paddington and Company Limited.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 86/2022 lämnat följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
medborgarförslaget om att bygga ett Paddingtonland med anledning av 
att sådan verksamhet inte bedöms vara prioriterad i relation till andra 
investeringar.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 17 oktober 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
bedömningen är att den föreslagna byggnationen inte är lämplig. 
Skapandet av ett nöjesland skulle innebära stora investeringar och 
bedöms inte vara prioriterat vare sig i relation till Växjö kommuns 
besöksnäringsplan eller i relation till andra investeringar som syftar till 
att möjliggöra en aktiv fritid. Karaktären saknar vidare koppling till Växjö 
kommun som plats. Dylika satsningar bör i första hand överlåtas till 
privata intressenter. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2022-00076 
 

Medborgarförslag om utomhusbad i Växjö 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
förslaget om att bygga ett utomhusbad, då detta i nuläget inte är 
prioriterat. 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit om att bygga ett utomhusbad i Växjö. 
Förslagsställaren påtalar att ett utomhusbad skulle göra Växjö mer 
attraktivt och vara en tillgång för Växjöborna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 87/2022 lämnat följande förslag till beslut: 
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
förslaget om att bygga ett utomhusbad, då detta i nuläget inte är 
prioriterat. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 oktober 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat 
att ett utomhusbad i nuläget inte är aktuellt då bland annat ny simhall 
prioriteras gällande badanläggningar. Samtidigt pågår upprustning av 
frilufts- och badplatsområde Evedal vid Helgasjön med ombyggnation av 
omklädningshytter, toaletter samt en ny kiosk. En översyn görs även av 
bryggor med mera för att erhålla en god och säker badplats. I Lammhult, 
ca 4 mil norr om Växjö centrum finns Lammhultsbadet, som under 
sommarsäsong erbjuder utomhusbad i två 25-metersbassänger med 
hopptorn. Där finns omklädningsrum, stora gräsytor och kiosk. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2022-00084 
 

Medborgarförslag om utveckling av Rottne badplats  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget med att 
planeringsarbete pågår för utveckling av Rottne badplats. Nämnden 
tackar för förslaget och meddelar att utvecklingen ska prioriteras högt 
inför kommande badsäsong, där åtgärder kan komma att genomföras i 
etapper. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i oktober beslutat att överlämna 
beslutanderätten för detta medborgarförslag till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 89/2022 lämnat följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget med att 
planeringsarbete pågår för utveckling av Rottne badplats. Nämnden 
tackar för förslaget och meddelar att utvecklingen ska prioriteras högt 
inför kommande badsäsong, där åtgärder kan komma att genomföras i 
etapper. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 20 oktober 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat 
att Bergets badplats i Rottne är utpekat som ett av flera värdefulla 
rekreationsområden i Grönstrukturprogram för Rottne (KS 2016-12-06). 
 
Friluftsprogram för Växjö kommun (KS 2017-08-15) visade följande 
utvecklingsinriktning "Vid Bergets badplats skapas helt nya lekmiljöer 
och strandlinjen förbättras med mer sand samt antalet bryggor utökas. 
Ett viktigt besöksmål för naturturism." 
 
Enligt kultur- och förvaltningens utvecklingsplan för badplatser (2018) 
har insatser utförts som förbättrat tillgänglighet och friluftsanordningar 
vid badplatsen, t ex en tillgänglighetsanpassad rullbar badramp, nya 
sektioner på badbryggan och nyrenoverad grillplats med sittbänkar. 
 
Inför 2023 pågår planeringsarbete för att tillskapa lekmiljöer för yngre 
barn, fler friluftsanordningar och aktivitetsytor med belysning som 
utökar säsongen för besökare vid badplatsen. Nämnda antagna program 
och pågående planeringsarbete tangerar väl budskapet i detta inkomna 
medborgarförslag. 
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§ 137 Dnr 2022-00091 
 

Medborgarförslag om läktare på Norremarks 
idrottsplats 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget och besvarar det med att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att anlägga 
läktare vid fotbollsplanerna på Norremark samt se över motsvarande 
insatser vid samtliga kommunala fotbollsplaner. 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit om att anlägga läktare av något slag 
utmed de tre befintliga fotbollsplanerna på Norremarks idrottsplats. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 88/2022 lämnat följande förslag till beslut:  
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget och besvarar det med att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att anlägga 
läktare vid fotbollsplanerna på Norremark samt se över motsvarande 
insatser vid samtliga kommunala fotbollsplaner. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 oktober 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat 
att liknande önskemål och förslag om läktare har lyfts även för andra 
kommunala fotbollsplaner och förvaltningen ser det angeläget att en 
likvärdig hantering och bedömning görs. En översyn bör göras och där 
möjlig utformning, investerings- och driftkostnad ska utredas. 
 
Yrkanden 
Lena Wibroe (M) med instämmande av Håkan Frizén (V), Michael Färdig 
(L), Annika Nilsson (C), Otto Lindlöf (S), Marko Kosonen (S), Lena 
Johansson (MP), Christer Svensson (SD) och ordförande Jon Malmqvist 
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Jon Malmqvist (KD) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 139 Dnr 2022-00092 
 

Medborgarförslag om belysning i motionsspår i 
Furuby 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
förslaget om en utbyggnad av befintlig belyst del i motionsspåret i 
Furuby. Detta med anledning av att i första hand komplettera orter i 
Växjö kommun som inte har någon del av motionsspår belysta. 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit från Furuby Idrottsförening, med 
förslag om att komplettera befintlig belyst del i motionsspår, till att 
utökas för att belysa hela sträckningen på motionsspåret. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 90/2022 lämnat följande förslag till beslut:  
Kultur och fritidsnämnden tackar för förslaget. Nämnden avslår 
förslaget om en utbyggnad av befintlig belyst del i motionsspåret i 
Furuby. Detta med anledning av att i första hand komplettera orter i 
Växjö kommun som inte har någon del av motionsspår belysta. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse den 19 oktober 2022 redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det, 
sedan 2013, har förts en dialog mellan idrottsföreningen och kommunen 
gällande en utökning av befintlig belysning som är anlagd i en slinga om 
knappt en kilometer. Önskemålet har varit att komplettera och utöka 
belysningen i den andra delen av slingan. Totallängden för ett belyst 
motionsspår skulle då bli ca 3,2 km och en utökning med ca 50 
belysningsstolpar. Åtgärden har inte blivit budgeterad och utförd av den 
anledningen att andra projekt har prioriterats. 
 
I dagsläget finns en ambition att se över alla motionsspår i kommunen 
och lägga upp en strategi och åtgärdsplan. I första hand kommer orter 
utan någon belyst del av motionsspår att prioriteras före de som har 
delar av ett motionsspår belyst. 
 
Beslutet skickas till: 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 125 Dnr 2022-00033 
 

Utvärdering av valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner till ärendet bilagd utvärderingsrapport 
avseende valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 
2022. 
 
Bakgrund 
Under perioden 24 augusti till 11 september 2022 har valnämnden, i 
enlighet med vallagen och nämndens reglemente, genomfört val till 
riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Växjö kommun. 
 
Härmed lämnas en rapport till valnämnden avseende valets 
genomförande. Rapporten är baserad på återkoppling från 
röstmottagare i enkätsvar samt valkansliets egna erfarenheter.  
 
Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse Utvärdering av valet till riksdag, kommunfullmäktige 
och regionfullmäktige 2022, där följande framgår: 
 
Generellt har genomförandet av valet 2022 i Växjö kommun gått bra. 
Farhågorna om långa köer på grund av de nya reglerna om avskärmade 
valsedlar (som inträffade i andra delar av Sverige) har inte besannats 
med undantag för vid begränsade tillfällen, i huvudsak på 
Stadsbiblioteket samt i minde omfattning på Hovshaga bibliotek, Videum 
samt i några få vallokaler. De åtgärder valnämnden vidtagit i form av 
ökad bemanning och ökade materialinköp verkar ha haft god effekt. 
Problem med inringningen till länsstyrelsen av valresultatet på valnatten 
gav upphov till irritation bland våra röstmottagare. Några vallokaler 
hade problem med lås/larm samt ventilation på valdagens 
morgon/förmiddag, men i all väsentlighet kunde valdagen genomföras 
på ett bra sätt.  
 
Mätbara parametrar som tagits upp i rapporten tyder på att valet 
genomförts på ett bättre sätt än 2018 trots att antalet väljare och antalet 
valdistrikt blivit fler. Enkätsvaren från våra röstmottagare indikerar 
heller inga stora och akuta problem i vår organisation. 
 
-Rapport - Utvärdering av valet till riksdagen, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 2022. 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-11-24 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (2) 

 

 
-Bilaga 1 Utvärderingsenkät till ordförande och vice ordförande om valet 
2022(1-79) 
-Bilaga 2 Utvärderingsenkät om förtidsröstningen vid valet 2022(1-46). 
-Bilaga 3 statistik förtidsröstning 2022. 
-Bilaga 4 Statistik valdeltagande per valdistrikt. 
-Bilaga 5a Incidentrapportering till Valmyndigheten. 
-Bilaga 5b Incidentrapportering till Valmyndigheten 
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För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 

Under perioden 24 augusti till 11 september 2022 har valnämnden, i enlighet med 

vallagen och nämndens reglemente, genomfört val till riksdag, kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige i Växjö kommun. Valperioden avslutades 14 september med 

valnämndens preliminära rösträkning (även uppsamlingsräkning eller 

uppsamlingsdistrikt).  

Antalet röstberättigade i Växjö kommun var vid årets val 74 351 stycken (val till 

kommunfullmäktige och regionfullmäktige). 2018 var den siffran 69 745 stycken, vilket 

innebär en ökning med 4 060 personer (eller 6,6 %). Valdeltagandet i Växjö kommun var 

84,62 % i riksdagsvalet, 82,79 % i kommunfullmäktigevalet och 81,45 % i 

regionfullmäktigevalet. 2018 var valdeltagandet 89,32 % i riksdagsvalet, 86,62 % i 

kommunfullmäktigevalet och 86,39 % i regionfullmäktigevalet (dåvarande 

landstingsfullmäktige). 

Valnämnden anordnade ordinarie förtidsröstning på 11 platser under perioden 24 augusti 

till 11 september (med olika öppettider), särskild röstmottagning på i huvudsak 

äldreboenden, ambulerande röstmottagning, och extra röstningslokaler på sex platser 

på landsbygden samt lasarettet på valdagen 11 september.  

Andelen av de röstberättigade i Växjö kommun som förtidsröstade (exklusive brevröster 

och ambassadsröster) var 42 % (25 665 förtidsröster till egen kommun av i snitt totalt 

61 059 mottagna röster per val). Med samma uträkning för valet 2018 var den andelen 

39,3 % (23 669 förtidsröster till egen kommun av i snitt totalt 60 233 röster per val), 

vilket innebär att andelen väljare som förtidsröstade 2022 ökade med 2,7 

procentenheter.  

56 vallokaler var öppna på valdagen 11 september. Det var fem fler än vid valet 2018.  
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Generellt har genomförandet av valet 2022 i Växjö kommun gått bra. Farhågorna om 

långa köer på grund av de nya reglerna om avskärmade valsedlar (som inträffade i andra 

delar av Sverige) har inte besannats med undantag för vid begränsade tillfällen. 

Mätbara parametrar som tas upp i denna rapport tyder på att valet genomförts på ett 

bättre sätt än 2018 trots att antalet väljare och antalet valdistrikt blivit fler. Enkätsvaren 

från våra röstmottagare indikerar heller inga stora och akuta problem i vår organisation. 

All statistik som redovisas i denna rapport i form av antalet röstberättigade och antalet 

mottagna röster i Växjö kommun är hämtad från Valmyndigheten. Beräkningar om 

ökning/minskning av valdeltagande och mottagna röster i Växjö kommun är baserade på 

statistiken från Valmyndigheten.  
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Metod 

För att få en så heltäckande bild som möjligt av valets genomförande i Växjö kommun 

baseras denna rapport på feedback från röstmottagare i förtidsröstningen samt 

ordförande och vice ordförande i vallokal. Feedbacken har inhämtats via två enkäter som 

skickades ut den 19 september med sista svarsdag 2 oktober. Utöver enkäterna 

genomfördes ett uppföljningsmöte med röstmottagarna från Stadsbiblioteket den 7 

oktober 2022.  

Vidare baseras rapporten på valkansliets och valnämndens erfarenheter från hela 

valprocessen samt återkoppling från andra aktörer som varit inblandade som exempelvis 

skolor, särskilda boenden, Vöfab/Vidingehem, PostNord AB, vallokalsguider, 

Kontaktcenter med flera.  

Enkätsvaren sammanfattas i denna rapport men frågor och svar finns i sin helhet i bilaga 

1-2. Vi har fått 79 svar från ordförande och vice ordförande (svarsfrekvens 70,5 %) och 46 

svar från röstmottagare i förtidsröstning (svarsfrekvens 84 %). 

Rapporten innehåller olika statistiska poster som jämförs med valet 2018 för att kunna 

mäta kvaliteten på valnämndens arbete jämfört med tidigare val, men också för att se 

väljarbeteende med mera för att kunna planera kommande val på bästa sätt.  
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Förberedelser 

Valdistriktsindelning 

Arbetet med en ny valdistriktsindelning inleddes under hösten 2020. Utgångspunkten i 

arbetet var att se över storleken på distrikten så att inget distrikt överstiger 2000 

röstberättigade och inget distrikt understiger 300 röstberättigade. Utöver det sågs 

distrikten över för att minimera antalet distrikt med över 1500 röstberättigade. 

Som underlag till arbetet användes befolkningsprognoser för 2022 och 2024 samt 

faktiskt befolkning 2020. Prognoserna vi använde visar samtliga personer i 

åldersintervallet 18 år och uppåt. Prognoserna visar alltså inte röstberättigade men det 

är det enda prognosverktyg vi har och också det som har använts vid tidigare val.  

Utöver ovanstående prognosverktyg använde vi också Valmyndighetens statistik över 

antal röstberättigade 2021-03-01. 

Valdistrikt är uppbyggda med statistiska områden som kallas nyckelkoder. Det är den 

minsta byggstenen som kan användas när vi skapar valdistrikt. Det går att ändra 

befintliga nyckelkoder men innebär ett stort administrativt arbete och kan innebära att 

statistiska jämförelser bakåt i tid blir sämre på andra områden. Förändringar i 

nyckelkoder görs därför enbart då det är absolut nödvändigt. I arbetet med den aktuella 

indelningen har en nyckelkod delats i två, den nyckelkod som omfattar 

Universitetsområdet. 

Förvaltningen lämnade förslag på en ny valdistriktsindelning till valnämnden i maj 2021. 

Valnämnden beslutade i § 15/2021 att lämna över förslaget till kommunfullmäktige för 

beslut. Kommunfullmäktige godkände förslaget i § 136/2021. Länsstyrelsen fastställde i 

sin tur den nya indelningen den 24 november 2021.  

Beslutet innebar att fem nya valdistrikt tillskapades inför valet 2022. Totalt hade Växjö 

kommun 56 valdistrikt vid årets val. Valkansliet bedömer i dagsläget att nuvarande 
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indelning kan användas även vid Europaparlamentsvalet (EP-valet) 2024, men att 

indelningen behöver ses över igen inför det allmänna valet 2026. 

Valdistriktens avgränsningar kan ses i Växjö kommuns Handläggarkartan. 

Resultatet av den nya valdistriktsindelningen blev att det genomsnittliga antalet 

röstberättigade (valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige) i ett valdistrikt i Växjö 

kommun minskade från 1368 stycken år 2018 till 1328 stycken år 2022. Antalet valdistrikt 

med 1500 eller fler röstberättigade har minskat från 21 stycken år 2018 till 19 stycken 

2022. Det totala antalet röstberättigade i de fem största valdistrikten har minskat från 

8938 stycken år 2018 till 8757 stycken år 2022. Det största valdistriktet vid årets val var 

Ingelstad med 1845 stycken röstberättigade, vilket var fyra fler än det största distriktet 

2018.  
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Jämförelse de fem största valdistrikten 

2018 respektive 2022 (val till 

kommunfullmäktige och regionfullmäktige) 

 

2018  2022 
Torparängen 1841  Ingelstad 1845 
Öjaby 1832  Braås 1787 
Ingelstad 1790  Sandsbro östra 1742 
Braås 1740  Lammhult 1739 
Norrelid 1735  Nya Hovshaga 1644 
Totalt 8938  Totalt 8757 

 

Antalet röstberättigade per valdistrikt 2018 

jämfört med 2022 (val till kommunfullmäktige 

och regionfullmäktige) 

2018  2022 
Araby 1402  Araby 1491 
Arenastaden 644  Arenastaden 878 
Berg 790  Berg 821 
Bergunda 1205  Bergunda 1021 
Bondegård 1676  Braås 1787 
Braås 1740  Bäckaslöv 1176 
Bäckaslöv 1622  Centrum 1327 
Centrum 1564  Dalbo centrum 1520 
Dalbo Centrum 1667  Dädesjö 464 
Dädesjö 476  Fagrabäck 1298 
Evedal 1168  Furuby 558 
Fagrabäck 1293  Furutå 1505 
Furuby 540  Gamla Hovshaga 1295 
Furutå 1336  Gemla 1367 
Gamla Hovshaga 1265  Hov 1562 
Gemla 1386  Hovshaga Centrum 1554 

Hovshaga Centrum 1655  
Högstorp - 
Hollstorp 1642 

Högstorp-Hollstorp 1691  Ingelstad 1845 
Ingelstad 1790  Kampen-Sigfrid 1282 
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Kampen-Sigfrid 1167  Kronoberg 1504 
Kronoberg 1725  Kungsmad 1472 
Kungsmad 1416  Kvarnhagen 1418 
Kvarnhagen 1416  Lammhult 1739 
Lammhult 1679  Lasarettet 1524 
Lasarettet 1388  Liedbergsgatan 1548 
Ljungfälle-Teleborg 
Östra 1527  

Ljungfälle/Teleborg 
östra 1382 

Norr 1499  Norr 1128 
Norrelid 1735  Norrelid 1080 
Nya Hovshaga 1406  Nya Hovshaga 1644 
Nydala 1580  Nydala 1588 
Nöbbele 542  Pilbäcken 1531 
Pilbäcken 1500  Ringsberg 1397 
Ringsberg 1413  Rottne norra 892 
Rottne Norra 874  Rottne södra 1320 
Rottne Södra 1309  Sandsbro västra 1574 
Sandsbro Västra 1563  Sandsbro östra 1742 
Sandsbro Östra 1679  Stallvägen 1242 
Stallvägen 968  Söder 1441 
Söder 1369  Teknikum 1097 
Teleborg Centrum 1516  Teleborg centrum 1556 
Telestad 1464  Teleborg södra 1424 
Torparängen 1841  Torparängen 1445 
Tävelsås-Uråsa 1229  Tävelsås - Uråsa 1245 
Ulriksberg 1189  Ulriksberg 1486 
Universitetet 1530  Universitetet norra 1315 
Vederslöv 1200  Universitetet södra 1016 
Väster 1643  Vederslöv 1217 
Åby 1071  Vikaholm 1268 
Åryd 1173  Värends Nöbbele 520 
Öjaby 1832  Väster 1541 
Öster 1392  Åby 1090 
Totalt 69745  Åryd 1209 

   Öjaby norra 1011 
   Öjaby södra - Räppe 1542 
   Öster 1387 
   Östra Lugnet 1423 
   Totalt 74351 
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Hantering av valsedlar 

Valnämnden beslutade i § 24/2022 om ”Bestämmelser för hantering, ordning och 

påfyllning av valsedlar i valsedelställen vid valet 2022 i Växjö kommun”. 

Sammanfattningsvis innebar beslutet att alla partier själva skulle lämna namnvalsedlar 

till respektive röstmottagningsställe. I dokumentet beslutades även om hur valsedlar 

skulle presenteras i alla lokaler.  

Lämningen/hanteringen av valsedlar har enligt enkätsvaren i stort fungerat bra. De 

synpunkter som framkommit handlar om sen leverans på vissa ställen vilket gjort det 

svårare att sortera in, men också frågor/klagomål från väljare om saknade valsedlar. En 

del röstmottagare har också haft utmaningar att förvara stora mängder namnvalsedlar i 

vissa av våra lokaler. På valdagen har många röstmottagare uppskattat att partierna 

lämnade in valsedlar innan kl. 8.00 vilket gjort att man inte behövt stoppa 

röstmottagningen för att sortera in valsedlar.  

Röstmottagarna har påpekat att många väljare tycker det är förvirrande med både 

partivalsedlar och namnvalsedlar. Man förstår inte varför det finns både och. En lärdom 

av detta till kommande val är att överväga att placera namnvalsedlar till vänster i stället 

för partivalsedlar. Med nuvarande ordning med partivalsedlar till vänster tycks väljarnas 

blick dras dit först och gör att de används i större utsträckning än förväntat. 

 

Avskärmning av valsedlar 

I enkätsvaren från våra röstmottagare från 2019 framkom farhågor att de nya reglerna 

om avskärmning av valsedlar skulle leda till långa köer vid nästkommande val. Dessutom 

framkom att de kåpor vi använt vid valet 2019 hindrade ljusinsläppet och försämrade 

därmed tillgängligheten. Följaktligen vidtog vi åtgärder för att minska effekterna inför 

årets val. Kåporna ersattes av avskärmningsväggar i papp. Dessutom köptes 

avskärmningsväggar i papp samt valsedelställ in i sådana mängder att röstningslokaler 
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och vallokaler skulle kunna ha 2-4 stycken stationer för valsedlar för att minska risken 

för köer.  

Av enkätsvaren att döma verkar det på det hela taget fallit väl ut. Kötiderna jämfört med 

2018 ser inte ut att ha ökat generellt, snarare tvärtom. I enskilda röstningslokaler som 

Stadsbiblioteket, Videum Science Park och Hovshaga bibliotek, samt i ett fåtal vallokaler 

har kötiden under begränsad tid varit över 30 minuter (upp till en timme). Emellertid har 

flera röstmottagare påpekat att man anser att avskärmningen har orsakat mer köer än 

tidigare. Andra röstmottagare menar att det snarare är röstlängden som är en flaskhals. 

Vår bedömning är att de allra flesta, både röstningslokaler och vallokaler, använt 2-3 

stationer för valsedlar. 

Svårigheter att möblera röstningslokaler/vallokaler har framkommit i enkätsvaren, samt 

att det har tagit längre tid än vid tidigare val. Dessutom framkommer även att 

valsedelställen har vissa brister avseende uppställning och likformig visning av alla 

valsedlar. Avskärmningsväggarna har haft vissa brister avseende stabilitet men det har 

till synes inte varit några stora problem.  

I valmaterialet ingick en kniv för att kunna skära ner eller skära hål i 

avskärmningsväggarna i syfte att lättare se om det var upptaget. Positiv kritik har 

framförts angående detta av röstmottagarna. Av enkätsvaren har det ändock 

framkommit att vissa tyckte det var svårt att veta när det var ledigt så man kunde 

kontrollera valsedlarna innan nästa väljare.  

Vidare har det förekommit att valsedlar försvunnit eller täckts över. En tredjedel av de 

svarande har angett att de anser att det förekommit sabotage mot valsedlar under 

förtidsröstningen. Cirka 30 procent av de svarande menar att det skedde i vallokalerna. 

Majoriteten verkar dock bedöma att i de allra flesta fall har oordning vid valsedlarna att 

göra med misstag där väljare utan antagonistiska skäl satt tillbaka valsedlar i fel fack. 

Särskilt på Stadsbiblioteket har valnämnden mottagit klagomål om oordning och 

saknade valsedlar. Det har sannolikt att göra med det stora antalet väljare i den 

röstningslokalen i kombination med att vi med facit i hand skulle haft en större 
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bemanning. I ett par fall har det noterats att någon, i strid mot gällande lagstiftning, 

placerat ut valsedlar i valsedelställen utan röstmottagarnas kännedom. 

Många väljare har uttryckt till våra röstmottagare att man inte förstår varför det ska vara 

olika platser för att ta valsedlar och göra i ordning rösten. Väljare och röstmottagare har 

också pekat på risken med att valhemligheten kan röjas i utrymmet mellan valsedlarna 

och valskärmarna.  

 

Förvaring av valmaterial 

Under våren 2021 flyttade Växjö kommun från sitt kommunhus på Västra Esplanaden till 

det nya kommunhuset på Norra Järnvägsgatan. Det nya kommunhuset har inte några 

möjligheter att inhysa valnämndens valmaterial som tidigare kunnat förvaras i källaren i 

det gamla kommunhuset. Det har inneburit att valmaterial har förvarats på annan plats. 

De nya lokaliteterna har således inneburit nya förutsättningar för valkansliets personal 

avseende tillgänglighet, förvaring, packning och distribution. I huvudsak har det 

fungerat väl, men framöver behövs ytterligare förråd för förvaring eftersom mängden 

valmaterial har ökat och kommer öka ytterligare, särskilt på grund av nya regler om 

avskärmning av valsedlar och att antalet valdistrikt ökar. 

En optimal lösning vore en lokal där alla förvaring och packning av material kan 

samordnas. 

En konsekvens av flytten och olika förvaringsplatser är att vi haft sämre överblick av 

valmaterialet, framför allt avseende antalet trottoarpratare, valskärmar, valsedelställ och 

avskärmningsväggar. Trottoarpratare har fattats på ett flertal röstmottagningsställen 

där det skulle funnits och förfrågningar efter fler har inte kunnat tillgodoses. Även 

valsedelställ har varit svårt att överblicka då antalet som behövdes var stort. Vi fick göra 

en extra beställning samt komplettera till ett antal vallokaler under slutet av valperioden. 

En annan utmaning med våra nya lokaler är att det är placerat på ett entresol med behov 

att lyfta material med truck. Detta har vid flera tillfällen krockat med ordinarie 
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verksamhet avseende användning av truck samt ytor. Ingen i valkansliet har heller 

kunnat köra truck vilket inneburit att vi varit beroende av hjälp från verksamhetens 

personal samt Intern service. Denna uppgift har dessutom legat utanför verksamhetens 

personals arbetsuppgifter och gjorts kostnadsfritt, vilket inte är en hållbar lösning i 

längden. 

 

Beställningar av valmaterial 

 

Beställning från Valmyndigheten 

Beställningar av nytt valmaterial har bestått av två delar, dels material från 

Valmyndigheten (utan kostnad för valnämnden) och beställning av övrigt valmaterial 

(belastar valnämnden kostnadsmässigt). 

Beställningar och leveranser av valmaterial från Valmyndigheten har i huvudsak fungerat 

väl, även om vi skulle önska att den kommer tidigare än i början av juni. Den första 

leveransen av valsedlar var heller inte komplett utan en rest kom två dagar senare utan 

notis. Vi gjorde även tilläggsbeställningar av valsedlar vid två tillfällen i samband med 

valperioden. Även om det totala antalet valsedlar inte används är det en utmaning att 

fördela valsedlarna rätt till alla röstmottagningsställen. En lärdom är därför att öka 

beställningen av valsedlar till kommande val (och även se till att beställa så lådorna inte 

blir delade med olika partier i samma låda. Även fönsterkuvert har gått åt i något större 

omfattning än beräknat. Det har också visat sig att röstmottagarna föredrar 

fönsterkuvert med ”färdigt klister” och inte den versionen man behöver fukta själv.  

Det har förekommit viss förvirring bland röstmottagarna om artiklarna 

budröstningssatser och ytterkuvert för budröst. En del har trott att man ska ge båda 

artiklarna till väljare eller att man inte förstått varför båda finns. En slutsats är att det 

sannolikt är bäst att till kommande val endast skicka ut budröstningssatser och att utöka 

beställningen av dessa.  



Information från  
Växjö kommun 

16 
 

Övriga beställningar 

Utöver mindre beställningar av kontorsmaterial har några större beställningar gjorts: En 

beställning av cirka 400 avskärmningsväggar, cirka 400 valsedelställ samt nya 

informationsskyltar. Syftet med beställningarna av väggarna och valsedelställen var att 

alla röstningslokaler och vallokaler skulle kunna ha 2-4 stationer för valsedlar, dels för 

att leva upp till lagen om att alla valsedlar ska vara avskärmade och för att minimera 

köer. Kostnaden för dessa bägge beställningar uppgick till cirka 100 tkr. Utöver 

inköpskostnad ökar därmed behov av förråd för att förvara materialet (se även avsnittet 

om förvaring). Tilläggas bör dock att båda dessa artiklar är i materialet papp vilket 

innebär att omsättningen mellan valen är relativt hög. Nytt material kommer behöva 

beställas till kommande val.  

Flytten till nytt kommunhus har även inneburit att beställningsorganisationen har 

förändrats vilket gav upphov till svårigheter med vissa beställningar avseende vem som 

kan beställa och leveransadresser. Särskilt beställningen av avskärmningsväggarna har 

varit komplicerad och blev försenad.  

Inför kommande val kan man fundera på att även göra ett mindre inköp av valskärmar 

och valurnor ifall skicket på befintliga har skadats under årets val.  

Vi behöver även se över våra sedelräknare. Inför valet 2018 införskaffades cirka 60 

stycken sedelräknare i syfte att underlätta vid rösträkningen på valnatten. Vid samtliga 

val har dock dessa upplevts av många som otillförlitliga. Flera röstmottagare har i 

enkätsvaren för årets val meddelat att de inte fungerat som de ska. Det verkar tyvärr 

som att prestandan på en stor del av dem försämrats mellan valen. Således behöver de 

gås igenom och lagas alternativt behöver inköp av nya övervägas. Det ska dock påpekas 

att för flera valdistrikt har sedelräknaren fungerat bra och varit till hjälp. Några 

röstmottagare har också efterfrågat förlängningssladd till sedelräknaren. 

I övrigt har röstmottagarna påpekat att man hade velat ha fler gummiband, brevknivar 

samt färre skyltar, eller att mer information samlas på samma skyltar.  
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Packning av valmaterial 

Packning av valmaterial har skett i samma lokal som förvaringen av valmaterialet. Det 

har underlättats mycket av att AoV intern service har kunnat förvara valskärmar, 

avskärmningsväggar och valsedelställ hos sig under packningstiden. 

Vi har fått hjälp av Kompassens dagliga verksamhet att bunta och packa valsedlar. Det 

har fungerat väl. Emellertid var det fel i två av lådorna där ett partis valsedlar saknades. 

Kompassen har dock aviserat att de sannolikt inte kan erbjuda denna tjänst vid 

kommande val. Det bör undersökas om någon annan avdelning inom kommunkoncernen 

kan hjälpa till med uppgiften då den är tidskrävande och tar relativt stor plats. En annan 

erfarenhet från årets val är att det är svårt att fördela valsedlar rätt till olika lokaler efter 

förväntad åtgång. Vi gjorde vid två tillfällen tilläggsbeställningar av partivalsedlar för 

vissa partier som vi behövde fylla på med till röstningslokaler under förtidsröstningen, i 

synnerhet till Stadsbiblioteket. Även om den totala mängden partivalsedlar vi beställer 

räcker gott och väl fick vi problem med att ha rätt antal partivalsedlar centralt för 

påfyllnad. En lärdom är att beställa med ytterligare marginal vid nästkommande val. 

Kompassens dagliga verksamhet har även hjälpt oss med fikapåsar till vallokalerna, vilket 

har fungerat bra. Denna tjänst kan de tänka sig att göra igen vid kommande val.  

Våra plocklistor/materiallistor har i många fall ha upplevts som röriga och svåra. Detta 

bör ses över till kommande val för att underlätta för våra röstmottagare. 

En del i ovan har att göra med material som blir tillgängligt sent inpå valperioden vilket 

försvårar packning samt information om var och när produkten levereras till respektive 

röstmottagningsställe. I enkätsvaren har det även efterfrågats en mer samlad leverans av 

olika blanketter. Detta är dock en utmaning bland annat eftersom blanketterna från 

Valmyndigheten blir tillgängliga vid olika tidpunkter.  

Flera röstmottagare har i enkätsvar påpekat att trottoarpratare har fattats. Detta är en 

brist vi bör åtgärda till kommande val så vi har fler i lager.  
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Utkörning/hämtning av valmaterial 

Valnämnden har anlitat AoV intern service att köra ut och hämta in valmaterial till och 

från alla röstmottagningsställen. Det har fungerat väl, med endast ett få exempel på där 

valmaterial fått kompletteras, vilket intern service oftast själva kunnat ordna. Intern 

service har haft god service och flexibilitet. Intern service har också kunnat förvara 

material tillfälligt i sina lokaler vilket underlättat för valkansliet. Valkansliets förhoppning 

är att samarbetet kan fortsätta vid kommande val. Kostnaden för valnämnden har varit 

50 tkr.  

Vi har fått synpunkter från flera lokaler att de vill att materialet ska hämtas in snabbare 

än vi har hunnit med. Vi har försökt prioritera externa lokaler vid sådana förfrågningar. 

Vi bör överväga att vara tydligare vid kommande val att hämtningen av valmaterialet kan 

dröja uppåt en månad efter valdagen på de sista ställena.  

Ersättning till röstmottagare 

Valnämnden beslutade om ersättning till röstmottagare i § 53/2022. I huvudsak var 

ersättningen densamma för alla kategorier som vid EP-valet 2019. Utbetalningar till 

röstmottagare sker i oktober 2022. Den totala kostnaden för ersättningarna uppgår till 

totalt 2,5 miljoner kronor (varav 500 tkr i arbetsgivaravgifter). Motsvarande summa för 

valet 2018 var cirka 1,9 miljoner kronor. Utökat antal timmar i förtidsröstningen öppet 

samt fler röstmottagare i vallokaler vid årets val har bidragit till ökade kostnader. 

Det bör övervägas att införa en index-baserad höjning av ersättningarna inför 

kommande val. Flera av våra jämförelsekommuner har implementerat ett sådant system. 

Ett sådant system innebär en successiv ökning mellan valen av arvoden och därmed 

också av kostnader. 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Förvaltningen tog under våren 2022 fram en risk- och sårbarhetsanalys för valet som 

valnämnden fastställde i § 70/2022. Risk- och sårbarhetsanalysen är befäst med 

sekretess enligt 18 kap. 13 § Risk- och sårbarhetsanalyser. Sammanfattningsvis kan man 
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likväl konstatera att årets risk- och sårbarhetsanalys jämfört med 2018/2019 hade fokus 

på ökad beredskap för Covid 19 och därmed ökad bemanning i vallokalerna, ökat antal 

reserver, ökad väktarnärvaro och ökade materialinköp för att minimera köer. Vidare 

krävde vi av säkerhetsskäl dubbelbemanning av PostNord AB vid hämtning och 

transporter av våra förtidsröster Åtgärderna har inneburit en ökad kostnad för 

valnämnden jämfört med tidigare val på cirka 250 tkr.  

 

Hyrbilar 

Valnämnden har hyrt ett antal kombibilar enligt kommunens avtal för att kunna 

genomföra valet. Vi hyrde en bil från 8 augusti till 12 september, två bilar från 18 augusti 

till 12 september samt fyra bilar från 9 september till 12 september. Utöver det hyrde vi 

en liten skåpbil under en vecka i samband med valdagen och överlämningen av röster till 

länsstyrelsen. Vi förlängde sedermera hyran av skåpbilen samt en av kombibilarna till 16 

september för efterarbete. Totalkostnaden för hyrbilarna blev 76 tkr.  

Två av bilarna användes av våra röstmottagare för att genomföra ambulerande 

röstmottagning och särskild röstmottagning.  

Bemanning valkansli 

Valkansliets bemanning varierar under icke valår och valår. Från hösten 2020 till 

sommaren 2021 arbetade två personer från kansliavdelningen delar av sin arbetstid med 

en ny valdistriktsindelning. Hösten 2021 inleddes också arbetet med rekrytering av 

röstmottagare, inventering av röstningslokaler/vallokaler samt revideringar av styrande 

dokument. Kostnaden för detta ligger på kommunstyrelsen. 

Det är endast under valår som valnämnden bekostar viss del av personalen från 

kansliavdelningen. Under valåret 2022 har fem personer från kansliavdelningen arbetat i 

varierande grad med valet (inkluderat hela semesterperioden med packning av 

valmaterial och hantering av återbud från röstmottagare). Efter sommarsemestern har 

fem personer arbetat betydande del av heltid med valet fram till onsdagsräkningen den 
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14 september. Vår bedömning är att kostnad för arbetskraft som inte inkluderas i 

valnämndens kostnader 2022 för personal från kansliavdelningen har varit åtminstone 

500 tkr.  

Vidare är vår bedömning att valet 2022 inte hade kunnat genomföras med färre än fem 

personer utan risk för valets genomförande i kommunen. Valkansliet hanterar en mängd 

resurskrävande frågor i samband med valet som exempelvis packning, distribution och 

påfyllning av valmaterial, rekrytering och utbildning av röstmottagare (inkl. hantering av 

återbud som varit betydligt fler detta val än tidigare), lokaler, statistik, information med 

mera.  

Valet innebär utöver valdagsröstandet även ordinarie förtidsröstning, särskild 

röstmottagning och ambulerande röstmottagning från 18 dagar innan valdagen. Alla olika 

typer av röstmottagning innebär resurskrävande arbete i form av planering, rekrytering, 

samordning i kommunkoncernen, valmaterial, transporter, förvaring osv.  

Slutligen ska det påpekas att arbetsmiljömässigt behövs åtminstone fem personer på 

valkansliet med goda kunskaper om val då den ordinarie förtidsröstningen genomförs 

även på kvällar och helger. Det innebär att minst en person från valkansliet behöver 

arbeta varje kväll och varje helg under hela förtidsröstningsperioden för att hjälpa 

röstmottagarna med diverse frågor som kan uppstå.  

 

Utbildningar och övriga instruktioner 

Valnämnden genomförde fem stycken utbildningar inför årets val. Samtliga genomfördes 

på vardagar med start kl. 18.00. Samtliga utbildningar genomfördes i Konserthuset i 

Växjö till den totala kostnaden av 80 tkr för lokal och fika. Valkansliets uppfattning är att 

det fungerade väl och att vi fick god service från Konserthuset. 

Den 18 augusti genomfördes utbildning för de röstmottagare som skulle tjänstgöra i 

röstningslokal. Utöver det hade vi även förberedande möten med de röstmottagare som 
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skulle tjänstgöra i särskild röstmottagning och ambulerande röstmottagning med fokus 

på praktiska ting som schema, material och bilar. 

Den 29-31 augusti genomfördes utbildningar för röstmottagare som skulle tjänstgöra i 

vallokal 11 september. 

Den 6 september genomfördes en frivillig workshop för ordförande. Vår bedömning är 

att det är ett uppskattat inslag. Det kan övervägas om även vice ordförande ska bjudas in 

till denna workshop vid kommande val. I så fall måste man dock dela upp det på två 

kvällar vilket innebär ökad tidsåtgång för valkansliet och ökade kostnader. Det är viktigt 

att det finns mycket utrymme för diskussioner och möjlighet att ställa frågor så det talar 

emot att utöka deltagarantalet. 

För ovan utbildningar utgick ett fast arvode på 200 kronor per tillfälle. 

Vid utbildningarna möblerade vi upp ett exempel på avskärmning av valsedlar utanför 

lokalen. Det hade varit en fördel om vi haft en lokal stor nog för att ha exemplet vid 

scenen.  

Vi erbjöd även en distansutbildning för röstmottagare som inte hade någon möjlighet att 

deltaga på ordinarie utbildning, samt för sent tillkomna reserver. För 

distansutbildningen utgick inget arvode. 

I den mån det finns personella resurser på valkansliet kan det till kommande val 

övervägas att ha uppsamlingsutbildning en annan vecka än ordinarie utbildning antingen 

på plats eller via exempelvis Microsoft Teams.  

Valnämnden använde enligt vallagens bestämmelser Valmyndighetens 

utbildningsmaterial vid utbildningarna. Powerpointpresentationerna kompletterades 

dock med lokal information för valet i Växjö kommun. 
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Synpunkter utbildning förtidsröstning 

I enkätsvaren har röstmottagarna som deltog på utbildningen den 18 augusti till största 

del lämnat positiv kritik. Synpunkter som framförts är att det skulle varit mer tid för 

frågor, bristande ljud i lokalen, för lite tid att diskutera praktiska ting inom gruppen, 

samt önskemål om mer information om arbetet som sker efter stängning av 

röstningslokalen.  

 

Synpunkter utbildning valdag 

I enkätsvaren har röstmottagarna som deltog på utbildningen den 29-31 augusti samt på 

Workshopen för ordförande 6 september till största del lämnat positiv kritik. 

Synpunkter som framförs är bland annat att även vice ordförande ska bjudas in till 

workshopen, att utbildningen är för lång (och att det kan räcka med digital utbildning för 

de som varit med innan) mer om strategier för att hantera förtidsrösterna, 

mer/tydligare information om omslag och blanketter samt visning/testning av 

sedelräknare. 

 

Övriga synpunkter 

Av enkätsvaren att döma har röstmottagarna till stora delar varit nöjda både med 

Valmyndighetens och valnämndens handledningar och instruktioner. Många är nöjda 

över valkansliets tillgänglighet att svara på frågor och komplettera material med mera. 
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Ordinarie förtidsröstning 

Valnämnden genomförde i enlighet med vallagens bestämmelser förtidsröstning från 24 

augusti 2022 till 11 september 2022. Enligt lagens bestämmelser ska minst en 

röstningslokal ha öppet varje dag under denna period.  

Andelen av de röstberättigade i Växjö kommun som förtidsröstade (exklusive brevröster 

och ambassadsröster) var 42 % (25 665 förtidsröster till egen kommun av i snitt totalt 

61 059 mottagna röster per val). Med samma uträkning för valet 2018 var den andelen 

39,3 % (23 669 förtidsröster till egen kommun av i snitt totalt 60 233 röster per val), 

vilket innebär att andelen väljare som förtidsröstade 2022 ökade med 2,7 

procentenheter.  

Röstningslokaler 

Valnämnden beslutade i § 34/2022 om röstningslokaler och öppettider för den ordinarie 

förtidsröstningen. Beslutet innebar att röstningslokalen på Smålands museum flyttades 

till det nya kommunhuset. I övrigt använde vi samma röstningslokaler som vid EP-valet 

2019. Däremot har fler ändringar gjort avseende lokaler, men inte orter, jämfört med 

valet 2018.  

Vidare beslutade valnämnden om ändrade öppettider jämfört med EP-valet 2019. I stora 

drag innebar beslutet att öppettiderna på Stadsbiblioteket, Hovshaga bibliotek och 

Lammhults bibliotek anpassades till bibliotekens ordinarie öppettider.  

Nedan framgår antalet mottagna röster per röstningslokal 2022 jämför med 2018: 

Röstningslokal 2022 2018 

Växjö kommunhus (2018 

Smålands museum) 
2458 

2256 

Tallgården, Araby 638 541 

Sörgården, Rottne 908 821 
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Näckrosen, Ingelstad (från 

biblioteket till B-salen 

jämfört med 2018) 

1015 

742 

Sjöliden, Braås 498 547 

Lammhults bibliotek 539 565 

Birkagården, Öster 1087 963 

Hovshaga bibliotek 1809 1543 

Öjaby församlingshem 

(2018 Öjaby hemvård) 
1026 

529 

Videum Science Park (2018 

Teleborgs Bibliotek) 
2053 

2156 

Stadsbiblioteket 12717 12085 

 

Statistiken visar att förtidsröstningen minskat marginellt på Teleborg, i Braås och i 

Lammhult sedan 2018, men ökat på övriga platser. I Öjaby, på Hovshaga och i Ingelstad 

är den procentuella ökningen särskilt noterbar. Ökningen på Hovshaga har troligen 

påverkats av ändrade öppettider. Ökningen i Öjaby kan sannolikt förklaras av att vi höll 

till i församlingshemmet som fler hittar till jämfört med Öjaby hemvård. Ökningen i 

Ingelstad är svårare att förklara, då röstningen skett i samma byggnad om än i annat 

rum. En möjlig förklaring kan vara erfarenhet av köer på valdagen 2018. 

Sammanfattningsvis kan lokalerna vi använt i den ordinarie förtidsröstningen 

sammanfattas enligt nedan: 

 Stadsbiblioteket: Röstningslokalen tar emot majoriteten av förtidsrösterna. Den 

är bra ur ett geografiskt perspektiv och en känd plats för kommuninvånarna. Det 

finns stora brister i tillgången på ytor med bra tillgänglighet och möjlighet att 

möblera på ett tillfredsställande sätt. Det har varit för trångt och tillräckligt med 

valsedelstationer och valskärmar har inte kunnat brukas. Vi bör se över var i 

biblioteket vi kan vara och se över om ytterligare en lokal i Växjö centrum kan 
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användas. Vi behöver också ha en bättre dialog med Stadsbiblioteket angående 

bland annat stängningsrutiner. 

 

 Birkagården: Röstningslokalen är i en matsal på ett särskilt boende och krockar 

därmed med ordinarie verksamhet. Lokalen är dessutom svårmöblerad och trång 

när köer uppstår. Vi har emellertid tidigare tittat på alternativa lokaler på Öster 

utan framgång. 

 

 Hovshaga bibliotek: Röstningslokalen är egentligen för liten för att hantera den 

mängd väljare som besöker lokalen. Den är mycket svårmöblerad och kan inte 

hantera köer inomhus. All köbildning måste ske utanför och är inte 

tillfredsställande vid dåligt väder. Det saknas i dagsläget en alternativ lokal på 

Hovshaga. 

 

 Lammhults bibliotek: Röstningslokalen har fungerat bra men biblioteket ska 

flyttas till den nya skolbyggnaden och behöver därmed ses över. 

 

 Sjöliden: Röstningslokalen bör kunna användas vid kommande val då antalet 

väljare är relativt få. Lokalen drabbades av översvämning vid årets val och 

ytterligare försiktighetsåtgärder bör tas avseende detta vid kommande val. En 

flytt till exempelvis biblioteket eller Braåsgården kan undersökas. 

 

 Öjaby församlingshem: Vid årets val flyttade vi upp till ovanvåningen i det lilla 

samlingsrummet. Röstningslokalen är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv, rymlig 

och välkänd. Den bör kunna användas igen. 

 

 Näckrosen Ingelstad: Vid årets val flyttade vi från biblioteket till B-salen i 

Näckrosen. Lokalen är välkänd och mer rymlig än biblioteket och bedöms ha 
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fungerat väl. Möjligen kan en flytt till A-salen övervägas om den är ledig då den är 

ännu rymligare.  

 

 Tallgården, Araby: Röstningslokalen är liten och svårmöblerad. En flytt till stora 

salen bör göras om det är ledigt. Det bör emellertid gå att vara kvar i lilla salen då 

antalet väljare är relativt få. 

 

 Videum, Teleborg: Röstmottagarna anser att lokalen är för smal och att det är 

svårt med förvaring av valsedlar. Det saknas dock goda alternativa lokaler på 

Teleborg med god geografisk placering. Vår bedömning är att vi kan vara kvar i 

samma lokal vid kommande val. 

 

 Växjö kommunhus: Byggnationer kring stationsområdet har försvårat 

tillgängligheten till Kontaktcenter där röstmottagningen ägde rum. Vi har inte 

heller fått skylta till röstningslokalen i stationshuset i den omfattning vi hade 

önskat. Efter en tid i valperioden fick vi dock sätta upp ytterligare skyltar men 

inte i den omfattning som hade varit önskvärt. Parkeringsmöjligheterna i området 

är inte heller lika bra som exempelvis vid Stadsbiblioteket. Antalet väljare har inte 

nått upp till de nivåer vi hade hoppats på för att bättre kunna avlasta 

Stadsbiblioteket, även om det ökat från 2256 till 2458 väljare. Lokalen i 

kommunhuset är inte heller optimal avseende möblering och tillgänglighet. Det 

bör övervägas att leta efter en ny lokal till nästkommande val. Det behöver 

förvisso ställas mot att det kan upplevas stökigt för väljare och organisationen att 

vi byter igen. 

 

 Sörgården, Rottne Röstmottagarna upplevde brister i samarbete med personal 

på Sörgårdens särskilda boende. Brister fanns även avseende lokalens storlek och 

förvaring av valsedlar. I övrigt är lokalen bra placerad geografiskt och känd bland 

invånarna. En flytt till exempelvis Rottnegården kan övervägas. 
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Generellt bör vi se över öppettiderna på de största röstningslokalerna sista veckan i 

röstningsperioden för att minska köerna vid stängning de sista dagarna. 

 

Bemanning 

Totalt tjänstgjorde 37 personer som ordinarie röstmottagare vid den ordinarie 

förtidsröstningen. Ytterligare 8 reserver utbildades och samtliga tjänstgjorde vid minst 

ett tillfälle under förtidsröstningsperioden.  

Bemanningen i förtidsröstningen har ökat jämfört med valet 2018 och 2019. På 

Stadsbiblioteket ökade den från 6 till 7 personer samtidigt som öppettiderna ökade. 

Ytterligare en person kallades in under sista veckan på begäran av röstmottagarna. Vid 

vissa datum, särskilt 3-4 september samt 10 september har röstmottagarna på 

Stadsbiblioteket upplevt att arbetsbördan varit för hög. Vidare har det ofta varit långa 

arbetspass. En slutsats kan vara att vid kommande val ha öppet i kommunhuset lördagen 

innan valdagen, samt att öka bemanning på Stadsbiblioteket ytterligare samt att införa 

central schemaläggning. Exempelvis kan röstmottagarna arbeta i två lag så dagarna inte 

blir lika långa som vid årets val. 

I övriga 10 röstningslokaler tjänstgjorde tre personer. Det bör övervägas att ha 

ytterligare personal sista veckan på Hovshaga och Teleborg då många röstar och det blir 

extra betungande för röstmottagarna.  

Slutligen kan det övervägas att införa en ordning med en röstmottagare i respektive 

röstningslokal som pekas ut som ”ansvarig” eller ”ordförande”. Denna person ska då 

ansvara för exempelvis schemaläggning, att det finns tillräckligt med material, 

nycklar/larm till röstningslokalen med mera. Denna röstmottagare bör rimligen ha ett 

högre arvode. 
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Utrustning 

Röstmottagarna i förtidsröstningen har över lag föredragit fönsterkuvert med ”färdigt” 

klister framför kuvert där man behöver fukta klistret. Vi har dock olika versioner av 

fönsterkuverten i lager. Det har vid några tillfällen varit dåligt klister på vissa 

fönsterkuvert. Detta har även varit ett problem nationellt så det är oklart om det beror 

på uttorkat klister på gamla kuvert eller bristande kvalitet på nya kuvert. 

 

Köbildning 

Inför årets val har farhågan varit stor att köerna till röstningslokalerna skulle bli 

omfattande, särskilt på grund av de nya reglerna om avskärmning av valsedlar. Cirka en 

tredjedel av de svarande av enkäten anger att det tidvis förekommit köer som varit svåra 

att hantera, både avseende hanteringen av själva kön och att hålla ordning vid 

valsedlarna. Cirka två tredjedelar anger att det tidvis förekommit köer men att de varit 

hanterbara. Särskilt Stadsbiblioteket, Videum och Birkagården verkar tidvis ha haft köer 

svåra att hantera av olika skäl. Även Hovshaga bibliotek har vid ett antal tillfällen haft 

långa köer. 

En slutsats man kan dra avseende köer på Stadsbiblioteket är att vi borde ha haft 

ytterligare en röstningslokal öppen i Växjö lördagen den 10 september och möjligen även 

helgen 3-4 september. På lördagen den 10 september borde vi även ha haft längre 

öppettider på Stadsbiblioteket.  

 

Dubblettröstkort  

Vid årets val hade vi möjlighet till utskrift av dubblettröstkort i kommunens 

Kontaktcenter, hos röstmottagarna på Stadsbiblioteket, samt i receptionen på Videum 

Science Park. Vi skulle även i viss mån haft möjlighet på Statens Servicecenter på 

Tallgården. Det visades sig emellertid att personalen inte hade tid för detta när 

röstmottagningen väl inleddes. 
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Vi upptäckte också att vi kunde göra fjärrutskrifter till skrivare uppkopplade på 

kommunens nätverk vilket vi utnyttjade till Stadsbiblioteket. Denna lösning bör kunna 

användas i andra kommunala röstningslokaler vid kommande val. Vi bör även undersöka 

möjligheten att Kontaktcenter hjälper till med fjärrutskrifter för att underlätta för 

valkansliet.  

Röstmottagarna har i enkätsvaren angett att de upplevde att fler väljare än tidigare 

behövde få dubblettröstkort utskrivet. Vår bild är att det var särskilt många på 

Stadsbiblioteket och även i mindre omfattning på Tallgården. Vi bör göra en ny förfrågan 

till Stadsbiblioteket till kommande val om att deras personal ska kunna skriva ut i 

receptionen. I övrigt behöver vi ha beredskap för att en röstmottagare på 

Stadsbiblioteket ska kunna ägna sig helt åt denna uppgift sista valveckan.  

I Justitiedepartementets remiss av SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val, som 

Växjö kommun yttrade sig över våren 2022 framförs förslag om att röstkort endast ska 

skickas digitalt till väljare med elektronisk brevlåda från och med EP-valet 2024. Skulle 

detta bli verklighet kommer vi sannolikt behöva ha möjlighet att skriva ut 

dubblettröstkort i samtliga röstningslokaler. 

 

Hämtning, förvaring, sortering samt utkörning av förtidsröster 

Valmyndigheten tecknade likt föregående val ett avtal med PostNord Sverige AB om 

transporterna av förtidsröster mellan landets kommuner. Utöver det behöver landets 

kommuner bestämma hur de ska hämta, förvara, sortera och leverera förtidsröster från 

den egna röstmottagningen. Valnämnden beslutade likt valen 2018 och 2019 att avtala 

med extern aktör (vid årets val PostNord Sverige AB) om att dagligen hämta förtidsröster 

från våra röstningslokaler samt förvara och sortera dem hos företaget. Valnämnden 

beslutade också att vid årets val lägga till tjänsten att leverera förtidsrösterna till 

vallokalerna på valdagen 11 september. Det sistnämnda har tidigare gjorts av 

valnämndens ledamöter. 
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Samarbetet har över lag fungerat väl. Det har varit en utmaning för våra röstmottagare 

att hantera omslag och blanketter, vilket också framförts av flera röstmottagare i 

enkätsvaren. Detta har varit en utmaning även vid tidigare val. Processen är något 

komplicerad och försvåras av att PostNords brevbärare inte haft kunskap om processen 

och inte kunna hjälpa våra röstmottagare vid hämtningen av förtidsröster. Detta har vi 

påpekat för PostNord i ett uppföljningsmöte efter valet. Likaså har vi inte fått tillräckligt 

med material från PostNord i tid, vilket varit resurskrävande för oss att komplettera 

material under röstningsperioden. Även det har vi påtalat för PostNord.  

I övrigt har röstmottagarna påpekat att brevbärarna sista valveckan var försenade vid 

flera tillfällen. Det ska påpekas att ”förseningen” har varit jämfört med det preliminära 

hämtningsschemat från innan valet. Det fungerade bra i början men är svårt att ha som 

måttstock sista veckan när antalet väljare ökar betydligt. Vi får räkna med helt andra 

tider då beroende på antalet väljare. Till kommande val kan vi förbereda röstmottagarna 

bättre på detta faktum.  

 

Hantering av brevröster och ambassadsröster 

Växjö kommun mottog 258 brevröster och 126 ambassadsröster från utlandet vid årets 

val. Brevrösterna skickades inte ut till vallokalerna utan sparades till onsdagsräkningen. 

Vi bedömer att det var rätt beslut då ytterkuverten ser olika ut från exempelvis en 

budröst och det finns ingen instruktion för granskning av brevröster i valmyndighetens 

handledning för vallokal. Hanteringen bedöms inte ha försenat vårt arbete nämnvärt på 

onsdagsräkningen. Ambassadsröster ser i all väsentlighet ut som vanliga förtidsröster 

och skickades därför ut till vallokalerna. Nedan tabell visar att antalet brevröster till 

Växjö kommun minskade med cirka 18 % jämfört med valet 2018 medan antalet 

ambassadsröster ökade med cirka 16 %. Totalt minskade utlandsröstningen till Växjö 

kommun med cirka 9 %. 
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Mottagna brevröster och ambassadsröster 2018 jämfört med 2022 

 2018 2022 

Brevröster 317 258 

Ambassadsröster 105 126 

Totalt utlandsröster 422 384 
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Särskild röstmottagning 

För att underlätta för väljare som kan ha svårt att ta sig till ett ordinarie 

röstmottagningsställe har valnämnden, likt föregående val, genomfört så kallade särskild 

röstmottagning (se beslut i § 35/2022). Röstmottagningen genomfördes på följande 

platser: 

 Attendo Vintervägen, 

 Solgården i Gemla,  

 Kinnevaldsgården i Vederslöv,  

 Attendo, Vikaholm,  

 Hov Västregård,  

 Vuxenpsykiatriska kliniken,  

 Lammengatan, Lammhult,  

 Evelid,  

 Östregården på Öster,  

 Kvarngården i Ingelstad,  

 Humana Södra Järnvägsgatan (Söder),  

 Söders hemvård,  

 Toftagården i Sandsbro,  

 Sommarvägen hemvård,  

 Bågen på Teleborg,  

 Attendo Åbovägen på Högstorp,  

 Hagalund på Hovshaga, 

 Rättspsykiatriska regionkliniken. 

Röstmottagningen genomfördes under förtidsröstningsperioden på vardagar under 

dagtid och bokades med respektive enhetschef/verksamhetschef. Bokningarna 

genomfördes under våren 2022. Alla enhetschefer har fått affischer med information 

om röstmottagningen skickade till sig innan valdagen för att sätta upp på plats.  
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Den 31 augusti genomfördes särskild röstmottagning på rättspsykiatriska regionkliniken 

i Växjö. Röstmottagare var valnämndens vice ordförande och en person från valkansliet. 

Denna röstmottagning tog totalt cirka 6 timmar. Röstmottagningen kräver mycket 

förberedelser och dialog med verksamheten. Partierna måste också få särskild 

information om lämning av valsedlar. Sammantaget så gick genomförandet väl och 

valnämnden hade god hjälp av personal på kliniken.  

Valkansliets bedömning är att den särskilda röstmottagningen har gått bra och kan 

fortsätta på liknande sätt vid kommande val. Det bör dock göras en 

aktualisering/inventering av de platser vi ska besöka. En dialog bör föras med 

omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt Region Kronoberg. 

På häktet i Växjö har intagna röstat med bud med hjälp av personalen. Valkansliet har 

bistått med leverans av material samt dubblettröstkort. En lärdom är att be häktets 

personal att lämna rösterna i en annan röstningslokal än Stadsbiblioteket i syfte att inte 

förvärra köerna där. 

 

Bemanning 

Röstmottagningen har genomförts av två externa röstmottagare (likt 2018). Utöver 

ordinarie utbildning träffade vi röstmottagarna på ett särskilt möte och gick igenom 

praktiska ting som utrustning, transporter, överlämning av röster med mera. 

Röstmottagarna blev försedda med en hyrbil för ändamålet samt ett kommunkonto för 

en parkerings-app. En person från valkansliet var även med vid första tillfället för att 

hjälpa röstmottagarna, vilket var uppskattat och bör vara rutin även fortsättningsvis för 

att undvika fel i början. 
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Ambulerande röstmottagning 

Planering och slutsatser 

Vid valet 2018 var första gången tjänsten ambulerande röstmottagare erbjöds väljare 

som hade detta behov på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Vi använde 

då personal från kansliavdelningen för både bokningar och röstmottagningen. Vår 

erfarenhet var att tjänsten tog stora resurser i anspråk. Inför årets val rekryterade vi 

därför två externa röstmottagare. Utöver det fick vi hjälp av Kontaktcenter med 

bokningar. Vår erfarenhet är dock att det ändå behövs en person från valkansliet som 

hjälper till att samordna. Behovet av samordningsarbete skulle kunna minska om de två 

ambulerande är anställda under dagtid hela förtidsröstningsperioden och är placerade 

som extra röstmottagare i röstningslokal. Då kan de själva ha uppsikt över bokningar och 

åka i väg när bokningar inkommer. Det skulle dessutom bli en bättre service för de som 

vill använda ambulerande röstmottagare. Totalt mottogs 66 röster vid årets val. Det är 

en ökning med 10 stycken jämfört med 2018. 8 av de 66 väljarna var på boendet Källreda 

Södregård i Tolg och 6 av de 66 var på Rehabiliteringen på Sankt Sigfrid. Valnämnden 

bör överväga om det i stället kan vara särskild röstmottagning på dessa båda ställena. 

 Ambulerande röstmottagare är mest efterfrågat i Växjö stad. Röstande utanför Växjö var 

två personer i Rottne samt boendet i Tolg. 

Samarbete med kontaktcenter 

Samarbetet med Kontaktcenter har fungerat väl. Vi har gjort anpassningar under tiden 

utmaningar har uppstått, vid exempelvis dubbelbokningar eller bokningar för långt fram 

i tiden.  

Bemanning 

Bemanningen har fungerat bra, vi behövde dock ta in reserver ett antal dagar då 

ordinarie röstmottagare inte kunde tjänstgöra. Det är viktigt att ha denna beredskap 
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även inför kommande val. Röstmottagarna blev försedda med en hyrbil för ändamålet 

samt ett kommunkonto för en parkerings-app. 

Utrustning 

Utrustningen vi använt har över lag fungerat bra. Det som bör ses över till kommande val 

är en ny presentation av valsedlar. Pärmen vi använde har inte upplevts fungera bra för 

väljarna. Ett nytt system med valsedlar placerade bakom en vikskärm som också 

fungerar som insynsskydd för att skydda valhemligheten är något vi bör undersöka inför 

kommande val.  
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Extra röstningslokaler valdag 11 

september 

 

Röstningslokaler 

Valnämnden beslutade om extra röstningslokaler på valdagen i § 49/2022. En förändring 

gjordes jämfört med EP-valet 2019: Vi flyttade röstningslokalen i Asa från 

vandrarhemmet till herrgården för att öka tillgängligheten.  

Syftet med extra röstningslokaler är att underlätta för personer som bor långt ifrån 

ordinarie vallokal eller befinner sig på lasarettet i Växjö. 

Röstningslokalerna var likt föregående val öppna mellan kl. 9.00-13.00. Antalet röster 

som mottogs redovisas nedan tillsammans med en jämförelse med 2018: 

Röstningslokal 2022 2018 

Asa herrgård (2018 Asa 

vandrarhem) 

63 84 

Kalvsviks bygdegård 158 184 

Örtagården 138 160 

Tolgs föreningslokal 124 140 

Jäts bygdegård 71 92 

Möllekulls församlingshem 57 58 

Centrallasarettet 55 35 

 

Totalt har antalet mottagna röster minskat från 753 vid valet 2018 till 666 (eller 11,5 %) 

vid årets val. Den enda plats där antalet ökat är på lasarettet i Växjö, i övriga har det 

minskat. Minskningen kan nog delvis förklaras med ett lägre valdeltagande generellt, 

men varför den minskat med så mycket som 11,5 % är svårt att förklara.  
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Inga brister avseende lokalerna har framkommit och de bör kunna användas igen vid 

nästkommande val. 

Bemanning 

Bemanningen i röstningslokalerna var 2 stycken liksom vid föregående val (förutom i 

Möllekulls församlingshem och Kalvsviks bygdegård där vi hade 3). Till nästa val bör vi 

överväga om det ska vara 3 röstmottagare i alla dessa lokaler, framför allt för att minska 

sårbarheten om någon av röstmottagarna blir sjuk, men även för att bättre kunna 

hantera köer och kontrollera valsedlarna. 

Övriga synpunkter 

Det har kommit synpunkter till våra röstmottagare från väljare att annonseringen av 

plats och tid för röstmottagningen varit bristfällig. Vi har annonserat i lokal media samt 

angett information om röstningslokalerna på röstkorten för aktuella väljare.  

Informationen på kommunens webbplats har varit bristfällig på grund av ett tekniskt fel 

som gjorde att viss information om dessa röstningslokaler inte var publicerad förrän 

under valhelgen. Information och tid och plats för alla röstmottagningsställen fanns 

dock på Valmyndighetens sida www.val.se från juni 2022.  

  

http://www.val.se/
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Vallokaler valdag 11 september 

Vallokaler 

Valnämnden beslutade om vallokalerna i § 48/2022. Totalt användes 56 vallokaler vid 

årets val (på fyra platser hade vi dubbla vallokaler).  

Ingen större kritik har inkommit avseende vallokalerna vi använde den 11 september 

utöver mindre strul med lås och larm. Det har förekommit viss förvirring bland väljarna 

på de platser som vi haft dubbla vallokaler, särskilt på Centrumskolan att döma av 

enkätsvaren. Detta i kombination med en del problem med idrottshallen på 

Centrumskolan gör att vi bör överväga att flytta vallokalen för distriktet Araby till Araby 

Park Arena om det är möjligt. Det var stundtals lång kö till valdistriktet Teleborg södras 

vallokal på Torparskolan, men det finns till synes inget samband med att vi hade dubbla 

vallokaler då den andra vallokalen på skolan inte verkar haft några nämnvärda köer. 

Valdistrikten var ungefär lika stora i antalet röstberättigade. 

Röstmottagarna i Braås (matsalen i Braås skola) har i enkätsvaren framfört kritik mot 

vallokalen. En syn av lokalen får genomföras inför nästa val. 

Vidare har röstmottagare och partiföreträdare frågat oss om politikers närvaro och 

utdelning av valsedlar utanför röstnings- och vallokaler. Det råder uppenbarligen 

oklarhet i denna fråga och vi behöver vara tydligare mot våra röstmottagare om gränser 

och ageranden inför kommande val. 

I övrigt har flera röstmottagare uttryckt att vissa vallokaler tar lång tid att möblera, 

uppåt två timmar dagen innan valdagen. Särskilt lokaler med många bord och stolar 

samt matsalar med fast inredning är svåra att möblera. Vi bör se över denna fråga vid 

nästa val avseende arvoden och tydlighet avseende vad som ingår i uppdraget. Vi bör 

även utöka kontakten med personal vid aktuella lokaler och undersöka om det går att få 

mer hjälp med exempelvis möbler innan valhelgen. 
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Slutligen har det i flera matsalar varit ostädat, exempelvis i Åryd skola och 

Ljungfälleskolan. Till kommande val behöver vi samverka med Måltidsorganisationen 

angående städning innan valdagen i skolmatsalar. 

 

Lås och larm med mera. 

Liksom vid föregående val 2019 så har det i de kommunägda lokalerna varit 

fastighetsägarna Vöfab och Vidingehem som ordnat med taggar, nycklar och larm. Det 

har fungerat bra generellt men Vöfabs jour fick göra ett antal insatser under dagen 

innan valdagen samt på valdagen med larm och lås som inte fungerade som det skulle. 

Vad vi fått till oss avseende Vidingehem är att de fick sätta i gång ventilation i en skola 

där den varit avstängd.  

En slutsats är att det är viktigt att ha en väl förberedd jour hos fastighetsbolagen som 

kan rätta fel med kort varsel. Det är också viktigt att ha möten med bolagen (vilket vi 

haft vid årets val) och gå igenom de olika vallokalernas förutsättningar.  

Utöver ovan behöver vi framöver vara extra tydliga med att vallokalens ordförande 

måste stämma av med verksamhetens kontaktperson om eventuella nycklar till 

innerdörrar som inte förses av bolagen och om hur eventuella möbler ska flyttas till 

vallokalen. Vi hade problem med båda dessa saker vid ett par vallokaler vid årets val. 

Vidare bör information om valet tas fram för att spridas bredare till den ordinarie 

verksamheten i lokalen så att inte saker flyttas eller dörrar låses inför valet. 

Slutligen behöver vi vara tydligare till ordförande i privata lokaler att de ska säkerställa 

att belysning och ventilation fungerar då detta var problem i några vallokaler. 

 

Bemanning 

Valnämnden beslutade om förordnande av röstmottagare i § 72/2022.  
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Generellt bestämde vi att vallokaler med under 1000 röstberättigade skulle ha minst 5 

röstmottagare, vallokaler mellan 1000-1500 röstberättigade skulle ha minst 6 

röstmottagare och vallokaler med över 1500 röstberättigade skulle ha minst 7 

röstmottagare. Totalt tjänstgjorde 367 röstmottagare i vallokalerna den 11 september.  

Vi hade enligt Valmyndighetens rekommendationer cirka tio procent reserver (35 

stycken). Vi anlitade även nya reserver varefter de som stod på reservlistan blev 

inkallade. Från valnämndens beslut om förordnande av röstmottagare i juni 2022 fram 

till valdagen fick vi ersätta 40 stycken på grund av återbud (cirka 11 % av totala antalet 

röstmottagare). Vår bild är att denna siffra ökat kraftigt till årets val och beror sannolikt 

till stor del på Covid 19-pandemins ändrade beteende bland människor att i större 

utsträckning stanna hemma vid milda symtom.  

Det har inkommit synpunkter från röstmottagare om att arbetsdagen är för lång. I Växjö 

kommun har vi, och har även vid tidigare val haft, ett system med ett arbetslag som 

jobbar hela valdagen/kvällen/natten. I andra kommuner finns system med två arbetslag 

eller en tydligare central schemaläggning. Det kan finnas fördelar med ett sådant system 

men det skulle kräva mer resurser än idag för valkansliet avseende planering, 

rekrytering och utbildning. Arvodeskostnader riskerar även öka med ett sådant system. 

Vi har i enkäten till ordförande/vice ordförande återigen frågat efter röstmottagare som 

kan ta steget upp till att vara ordförande eller vice ordförande vid ett kommande val. Vi 

hade samma fråga med 2018 och det har underlättat för förvaltningen vid rekrytering. 

 

Köbildning 

Inför årets val har farhågan varit stor att köerna till vallokalerna skulle bli omfattande, 

särskilt på grund av de nya reglerna om avskärmning av valsedlar. Cirka 20 procent av de 

svarande i enkäten har angett att det tidvis var köer till deras vallokal. De flesta av dessa 

verkar dock ha varit på upp till 15 minuter. Några stycken hade tidvis köer över 30 

minuter och endast ett valdistrikt verkar ha haft upp till en timmes kötid under en 
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begränsad del av valdagen. Inga köer ser ut att ha förekommit vid stängning som i andra 

delar av landet. Det tycks av enkätsvaren att döma som att anledningen till köer kan vara 

en kombination av flaskhalsar vid valsedlar, valskärmar och vid mottagningen. Ett sätt 

att minimera köer är att se till att det finns personella och materiella resurser 

(valsedelstationer och valskärmar) nog att maximera vallokalens potential. Det är svårare 

att motverka en flaskhals vid mottagningen utöver god utbildning och en god samverkan 

mellan röstmottagarna vid mottagningen.  

Vi har vid årets val haft tvådelad röstlängd i alla valdistrikt med fler än 1500 

röstberättigade. Cirka 50 % av de som svarat på frågan tycker att det var positivt, cirka 

25 % tycker det varken var bra eller dåligt och cirka 25 % tycker det var dåligt med 

tvådelad röstlängd. 

Enligt enkätsvaren har det framför allt varit positivt vid granskningen av förtidsrösterna 

och vid sammanräkningen av avprickningarna i röstlängden. Inför kommande val får 

detta utvärderas och valnämnden får därefter ta ställning till om vi ska utöka 

användandet av tvådelad röstlängd i fler lokaler.  

 

Utkörning av förtidsröster valdag 

Av enkäterna att döma har utkörningen av förtidsrösterna på valdagen 11 september 

fungerat bra och många har påpekat det positiva med att förtidsrösterna levererades 

tidigt på förmiddagen i de flesta vallokaler. Enligt tidsnoteringarna på kvittona från 

leveranserna kan det sammanfattas enligt följande på de fyra beställda rundorna: 

Tider för leverans av förtidsröster till valdistrikt valdag 11 september 2022 

Valdistrikt Planerad leverans sista 

valdistrikt 

Faktiskt leverans sista 

valdistrikt 

Ingelstad 09:10 09:05 

Rottne södra 11:00 10:55 
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Kampen-Sigfrid 09:45 09:00 

Vederslöv 10:50 10:19 

 

Två av rundorna har fått sina förtidsröster ungefär på utsatt tid. Två av rundorna har fått 

30-40 minuter tidigare än utsatt tid. Enligt tidrapporterna har PostNord dock påbörjat 

leveranserna något tidigare än planerat så i realiteten har tidsschemat hållit ungefär som 

det skulle på alla rundorna (det har gått något snabbare än planerat i Växjö stad). 

 

Besök från valnämnden valdag 

Utöver PostNords utkörning av förtidsrösterna på valdagen har valnämnden besökt 

samtliga vallokaler för kontroll, att hjälpa röstmottagarna och lämna en fikapåse. Det har 

påpekats att valnämndens första besök bör göras efter kl. 08.00 eftersom det har 

upplevts stressigt att få besöket i samband med möblering etcetera. I övrigt verkar 

besöken fungerat väl. 

 

Granskning av förtidsröster valdag 

Tre valdistrikt har angivit att man inte var färdiga med granskningen av förtidsrösterna 

klockan 20.00, vilket är målet för alla valdistrikt enligt Valmyndighetens instruktioner. 

Vid valet 2018 angav tio stycken valdistrikt att man inte hunnit med granskningen till 

klockan 20.00. Det är i det hänseendet en förbättring. Flera röstmottagare har 

emellertid i enkätsvaren angett att arbetet är betungande och efterfrågat tydligare hjälp 

i denna fråga och därmed bör vi fundera över att ta fram ett förslag på hur man kan gå 

till väga för att arbetet ska ske så snabbt och säkert som möjligt.  
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Guider vid dubbla vallokaler 

Vid årets val prövade vi för första gången att ha guider utanför tre av de byggnader där 

vi hade dubbla vallokaler: Hovshagaskolan, Centrumskolan och Torparskolan. Vi 

rekryterade 12 stycken ungdomar från kommunens projekt ”Demokratiambassadörer”. 

De arbetade i par i två skift vid vallokalerna från öppning till stängning. Vi hade en 

kortare introduktion för dem vid respektive vallokal torsdagen den 8 september.  

Alla guider fick ett fast arvode på 1000 kr.  

Efter valet ställde vi följande frågor till dem i mejl angående deras arbete på valdagen: 

1. Hur gick det rent allmänt och vad tyckte du om uppdraget? 

2. Vad tyckte du om vår introduktion? Visste du vad du skulle göra eller kunde 

något varit tydligare? 

3. Hur många skulle du uppskatta att ni hjälpte till rätt vallokal? 

4. Vilken typ av frågor fick ni? 

5. Övriga reflektioner? 

Sex stycken (50 %) har svarat på våra frågor. Inkomna svar pekar på att det generellt gått 

bra och att de hjälpt många väljare till rätt vallokal, men något exakt antal går inte att 

uppskatta. Guiderna fick en del frågor om varför det var två vallokaler i samma byggnad. 

En del väljare verkar varit undrande över deras roll och vissa guider har varit osäkra på 

hur aktiva de skulle vara med att möta väljarna. En lärdom till nästa val är bättre 

utbildning till guiderna om hur och i vilka lägen de ska möta väljarna.  
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Mottagning valnatt 11 september 

 

Organisation 

Mottagningen av rösterna från valdistrikten på kvällen/natten den 11-12 september 

anordnades i Växjösalen i kommunhuset på Norra Järnvägsgatan 7. Röstmottagarna 

anmodades parkera längs med kommunhuset på Raoul Wallenbergs gata.  

Vi hade sex stationer för mottagande (en fler än vid valet 2018) och följde 

Valmyndighetens instruktion för valnämndens mottagande på valnatten. Stationerna 

bemannades av valnämnden samt personal från valkansliet och extra inkallad personal 

från kommunledningsförvaltningen. 

 

Mottagningen 

Väntetiden för valdistrikten var tidvis längre vid årets val jämfört med 2018. Vår 

bedömning är att det troligtvis berodde på de stora problem med inringning av det 

preliminära valresultatet till länsstyrelsen som pågick hela kvällen/natten. Problemen 

berodde på vad vi fått till oss på ett tekniskt fel på en telefonväxel. Detta gjorde att fler 

valdistrikt kom ungefär samtidigt till kommunhuset. Vi fick flera samtal om detta på 

valnatten och flera röstmottagare har även rapporterat att det skapade irritation i 

vallokalerna.  

Fika serverades till röstmottagarna som kom till kommunhuset, vilket har varit 

uppskattat, även om vissa hellre hade velat bli serverade något sött snarare än frallor så 

sent på natten. 

Den genomsnittliga tiden för ankomst till kommunhuset från att vallokalerna stängde kl. 

20.00 var 5 timmar och 28 minuter. Motsvarande tid var 5 timmar och 49 minuter vid 

valet 2018. Det är svårt att säga varför ankomsttiden i snitt har minskat. Den troliga 



Information från  
Växjö kommun 

45 
 

anledningen är en kombination av mindre valdistrikt, bättre lokaler, fler röstmottagare 

och något lägre valdeltagande än 2018.  

Ankomsttid per valdistrikt 2022 jämfört med 2018 

2022   2018 

Valdistrikt 
Ankomstt
id 

Tid 
(minuter)  Valdistrikt 

Ankomstt
id 

Tid 
(minuter) 

Araby 01:20 312  
Dalbo 
centrum 00:59 275,4 

Arenastaden 00:06 243,6  Araby 00:19 251,4 
Berg 02:11 366,6  Braås 02:34 380,4 
Bergunda 00:51 270,6  Berg 01:40 324 
Braås 02:03 361,8  Bergunda 00:45 267 
Bäckaslöv 00:09 245,4  Bondegård 01:57 334,2 

Centrum 00:10 246  Bäckaslöv 01:06 303,6 
Dalbo centrum 01:47 328,2  Centrum 00:55 273 
Dädesjö 23:24 194,4  Dädesjö 00:53 271,8 
Fagrabäck 01:49 329,4  Evedal 02:34 380,4 

Furuby 01:04 302,4  Fagrabäck 02:29 377,4 
Furutå 01:37 322,2  Furuby 23:44 206,4 
Gamla Hovshaga 01:16 309,6  Furutå 01:18 310,8 

Gemla 01:15 309  
Gamla 
Hovshaga 01:17 310,2 

Hov 00:35 261  Gemla 02:16 369,6 

Hovshaga Centrum 01:11 306,6  
Högstorp-
Hollstorp 02:29 377,4 

Högstorp - Hollstorp 04:14 488,4  
Hovshaga 
centrum 03:24 434,4 

Ingelstad 00:53 271,8  Ingelstad 03:14 428,4 

Kampen-Sigfrid 01:03 301,8  Kronoberg 01:46 327,6 

Kronoberg 00:56 273,6  Kungsmad 00:26 255,6 

Kungsmad 01:08 304,8  
Kvarnhage
n 01:08 304,8 
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Kvarnhagen 00:56 273,6  Lammhult 02:05 423 

Lammhult 03:05 423  Lasarettet 01:27 316,2 

Lasarettet 01:31 318,6  

Ljungfälle-
Teleborg 
Östra 03:02 421,2 

Liedbergsgatan 01:06 303,6  Norrelid 03:22 433,2 

Ljungfälle/Teleborg 
östra 02:02 361,2  

Nya 
Hovshaga 01:09 305,4 

Norr 01:29 317,4  Nydala 02:53 391,8 
Norrelid 00:25 255  Nöbbele 23:58 214,8 
Nya Hovshaga 02:50 390  Pilbäcken 01:14 308,4 

Nydala 02:19 371,4  Ringsberg 00:49 269,4 

Pilbäcken 00:58 274,8  
Rottne 
norra 01:19 311,4 

Ringsberg 01:53 331,8  
Rottne 
södra 01:18 310,8 

Rottne norra 02:24 374,4  
Sandsbro 
västra 03:33 439,8 

Rottne södra 01:37 322,2  
Sandsbro 
östra 02:03 361,8 

Sandsbro västra 03:04 422,4  Stallvägen 01:48 328,8 
Sandsbro östra 02:45 387  Söder 01:09 305,8 

Stallvägen 00:37 262,2  
Teleborg 
centrum 03:45 447 

Söder 00:14 248,4  Telestad   

Teknikum 01:02 301,2  
Torparäng
en 02:19 371,4 

Teleborg centrum 01:19 311,4  
Tävelsås-
Uråsa 01:59 335,4 

Teleborg södra 01:56 333,6  
Universitet
et 01:32 319,2 

Torparängen 01:30 318  Vederslöv 02:02 361,2 
Tävelsås - Uråsa 01:12 307,2  Väster   
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Ulriksberg 01:10 306  Ulriksberg 23:34 200,4 
Universitetet norra 03:30 438  Åby 02:40 384 
Universitetet södra 00:59 275,4  Åryd 00:57 274,2 
Vederslöv 01:22 313,2  Öjaby 02:18 370,8 
Vikaholm 01:17 310,2  Öster 01:48 328,8 

Värends Nöbbele 00:32 259,2  
Arenastade
n 00:42 265,2 

Väster 02:49 389,4  
Kampen-
Sigfrid 00:47 268,2 

Åby 02:22 373,2  Norr 01:30 318 
Åryd 00:38 262,8  Totalt  16149,4 
Öjaby norra 01:49 329,4  Snitt  5,49 tim 
Öjaby södra - Räppe 01:03 301,8     
Öster 01:23 313,8     
Östra Lugnet 01:34 320,4     
Totalt  17750,4     
Snitt  5,28 tim     
Snitt utan sista valdistrikt 5,23 tim     
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Onsdagsräkningen 

Valnämndens preliminära rösträkning (även kallat onsdagsräkning, uppsamlingsräkning 

eller uppsamlingsdistrikt) genomfördes den 14 september. Tre ledamöter från 

valnämnden deltog tillsammans med personal från valkansliet och extra inkallad 

personal från kommunledningsförvaltningen som också tjänstgjort som röstmottagare 

under valdagen. Totalt hade vi sex stationer för granskningen.  

Onsdagsräkningen inleddes vid kl. 9.00 och var färdig vid klockan 18.20. Därefter 

överlämnade valnämndens ordförande och vice ordförande rösterna med mera till 

länsstyrelsen. 

Erfarenheter från onsdagsräkningen är att det är bra att ha minst en person med en ”fri 

roll” som svarar på frågor och förbereder alla omslag med mera. Utöver det är det bra att 

avdela ett antal personer som kontrollräknar alla markeringar i röstlängderna samtidigt 

som valkuverten och rösterna räknas.  

I övrigt fick vi hantera en situation där åtta stycken förtidsröster felaktigt skickats från 

Valmyndigheten till Jönköpings kommun. Vi fick beställa Posten Express-bud med 

rösterna som kom fram i tid för att kunna granskas.  
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Efterarbete 

Inhämtning, återställning och förvaring av valmaterial 

AoV intern service hämtar in valmaterial från röstmottagningsställena under perioden 

efter valet. Valkansliet har ställt frågan om valskärmar, avskärmningsväggar och 

valsedelställ kan förvaras ute i lokalerna mellan valen (se separat förteckning över 

lokaler som förvarar valmaterial). Detta underlättar då vi i dagsläget inte förfogar över 

egna lokaler stora nog för att förvara allt valmaterial. Många flyttar av valmaterialet 

riskerar också skador och slitage. Valkansliet planerar att under hösten/vintern 

genomföra en inventering på alla röstmottagningsställen och märka upp det valmaterial 

som förvaras i lokalerna så det tydligt framgår att det tillhör valnämnden.  

Dialog förs med kommunens lokalförsörjningsgrupp angående framtida förvaring av 

valmaterial. 

Det material som kommer tillbaka till vårt förråd plockas upp och inventeras inför 

eventuella extra val samt EP-val 2024.  
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Synpunkter från partier och väljare 

Ett antal synpunkter har under valperioden inkommit från partierna. De flesta 

synpunkter har handlat om att det har saknats namnvalsedlar för aktuellt parti i något 

valsedelställ i en röstningslokal under den ordinarie förtidsröstningen. De flesta 

synpunkter gäller vår röstningslokal på Stadsbiblioteket. En synpunkt har gällt 

röstmottagares objektivitet. 

Andra synpunkter från väljare som inkommit direkt till valnämnden har handlat om 

utdelning av valkuvert, annonsering av öppettider, samt felaktigt avprickning i röstlängd. 

Synpunkter har även förmedlats till våra röstmottagare i förtidsröstningen och på 

valdagen. De vanligaste synpunkterna har varit följande: 

 Det hade varit bättre med en plats att både ta valsedlar och göra i ordning sin 

röst. 

 Negativ kritik till köer. 

 Positiv kritik att det inte var någon kö eller att köerna var kortare än man hade 

förväntat sig.  

 Svårt att förstå hur röstningsprocessen går till. 

 Svårt att förstå varför det finns både partivalsedlar och namnvalsedlar. 

 Bra att valsedlar är avskärmade. 

 Dåligt att valsedlar är avskärmade. 

 Många positiva kommentarer till röstmottagarna om deras engagemang och goda 

arbete. 

De synpunkter som inkommit till valnämnden i skrift eller kommit valkansliet till dels per 

telefon finns i ärende med diarienummer VN/2022-00025. 
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Incidentrapportering till 

Valmyndigheten 

Valmyndigheten meddelade inför årets val lämnat riktlinjer att man vill att kommunerna 
lämnar incidentrapporter till myndigheten i syfte att få en bättre nationell bild av vilka 
incidenter som inträffar. Valnämnden har under valperioden skickat in två rapporter 
med totalt sju incidenter, se bilaga 5. 
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Uppföljning av intern kontroll  

Valnämnden beslutade i § 6/2022 om intern kontrollplan för 2022. Enligt planen ska 

följande granskningar genomföras: 

Kategori Risk Riskvärde Granskning 

Verksamhet Risk för otillräcklig information kring valet 
 

6  
 

Granskning av information 

Risk för att röstmottagare utsätts för hot 
och våld 
 

9  
 

Granskning av inrapporterade incidenter 

Påverkan på valsedlar i vallokal 
 

6  
 

Granskning av klagomål/synpunkter 

 

Granskning av inrapporterade incidenter gällande hot/våld 

Vid val finns risk för hot och/eller våld mot röstmottagare. Till exempel om person blir 

avvisad från platsen eller hindrad att vara fler bakom valskärmen. Befintliga 

riskhanteringsåtgärder är utbildning till röstmottagare samt förebyggande kontakter 

med polis om risker och beredskap under röstningsperiod. 

Bedömning/utfall val 2022: Extra fokus lades om säkerhet på utbildningen för 

röstmottagare jämfört med tidigare val. Valkansliet genomförde tillsammans med 

säkerhetsavdelningen också ett möte med Polisen innan valet angående olika 

säkerhetsfrågor. Inga incidenter om hot/och eller våld mot röstmottagare har 

rapporterats. Vi har fått muntliga rapporter om otrevliga väljare men inget som kan 

kategoriseras som hot. 

 

Granskning av klagomål/synpunkter gällande påverkan på valsedlar 

Under ett val finns risk för sabotage eller påverkan på valsedlar i vallokalen. Det kan till 

exempel finnas de som gör försök att gömma, ta med sig alla valsedlar från visst parti 

eller flytta ordning på valsedlarna för att förvirra andra väljare. Befintliga 

riskhanteringsåtgärder gällande detta är bland annat utbildning till röstmottagare, 
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tillräckligt med antal röstmottagare i röstningslokal så att en granskning av valsedlarna i 

båset kan göras mellan varje röstande. 

Bedömning/utfall val 2022: Vi har fått rapporter från flera röstningslokaler och 

vallokaler om sabotage mot valsedlar. Cirka en tredjedel av de svarande i enkäterna har 

angett att sabotage/påverkan på valsedlar ägt rum. Några partier har också rapporterat 

till valnämnden om saknade valsedlar. 

Vi lade fokus på dessa frågor på utbildning samt tillsatte extra röstmottagare jämfört 

med tidigare val. Med facit i hand skulle bemanningen på framför allt röstningslokalen 

Stadsbiblioteket varit något högre för att bättre motverka sabotage/oordning. Det är 

också svårt att utröna exakt vad som hänt i enskilda fall. Ofta handlade klagomålen om 

att det saknades valsedlar, men det saknades detaljer kring vilken typ av valsedlar, om 

det var i ett eller flera valsedelställ, hur länge osv.  

I övrigt är det svårt att dra några långtgående slutsatser om våra åtgärder har gjort nytta 

eftersom detta var det första valet till riksdag, kommunfullmäktige och 

regionfullmäktige med de nya reglerna om avskärmade valsedlar. En sammanfattande 

bedömning är att ordningen i stort varit god bland valsedlarna i både röstningslokaler 

och vallokaler. 

 

Granskning av information gällande val 2022 

Tillräcklig information om hur, när och var man röstar är en viktig demokratisk fråga och 

en uppgift för valnämnden. Risk finns för att informationen inte är tillräcklig. Befintliga 

riskhanteringsåtgärder är framtagande av kommunikationsplan samt att använda det 

material som tas fram av valmyndigheten. Valmyndigheten har också en uppgift att 

informera om valet. 

Bedömning/utfall val 2022: Vi har utöver den information Valmyndigheten publicerar 

om röstningslokaler på www.val.se även haft en egen sida på www.vaxjo.se om valet 

2022 i Växjö kommun. Vidare har vi annonserat i lokal media.  

http://www.val.se/
http://www.vaxjo.se/
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Några synpunkter har förmedlats om att öppettider till vissa röstningslokaler inte varit 

tillräckligt tydliga i lokal media. Dessutom har röstmottagarna i vallokaler utanför Växjö 

stad informerat oss om att vissa väljare ansåg att information om de extra 

röstningslokalerna på landsbygden varit bristfällig. Det ska påpekas att alla öppettider 

till dessa funnits på www.val.se och även informerats om på röstkorten till aktuella 

väljare. Emellertid hade vi på grund av ett tekniskt strul ingen information om dessa 

röstningslokaler på vår hemsida innan valhelgen.  

En sammanfattande bedömning är ändå att synpunkterna varit få och att våra 

informationsinsatser generellt varit tillräckliga. 

  

http://www.val.se/
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Sammanfattning av slutsatser och frågor 

att fundera över till kommande val 

 

Generellt har genomförandet av valet 2022 i Växjö kommun gått bra. Farhågorna om 

långa köer på grund av de nya reglerna om avskärmade valsedlar (som inträffade i andra 

delar av Sverige) har inte besannats med undantag för vid begränsade tillfällen, i 

huvudsak på Stadsbiblioteket samt i minde omfattning på Hovshaga bibliotek, Videum 

samt i några få vallokaler. De åtgärder valnämnden vidtagit i form av ökad bemanning 

och ökade materialinköp verkar ha haft god effekt. 

Problem med inringningen till länsstyrelsen av valresultatet på valnatten gav upphov till 

irritation bland våra röstmottagare. Några vallokaler hade problem med lås/larm samt 

ventilation på valdagens morgon/förmiddag, men i all väsentlighet kunde valdagen 

genomföras på ett bra sätt.  

Mätbara parametrar som tagits upp i denna rapport tyder på att valet genomförts på ett 

bättre sätt än 2018 trots att antalet väljare och antalet valdistrikt blivit fler. Enkätsvaren 

från våra röstmottagare indikerar heller inga stora och akuta problem i vår organisation. 

Nedan är exempel på frågor som bör funderas över till kommande val: 

 En ytterligare röstningslokal i centrum. 

 Ökad bemanning och central schemaläggning för röstningslokalen på 

Stadsbiblioteket. 

 En röstmottagare som är ”ansvarig” eller ”ordförande” i varje röstningslokal. 

 Se över samtliga röstningslokaler om byten och/eller utökningar ska ske. 

 Bemanning valdag, exempelvis avseende antal röstmottagare och centrala 

scheman för raster. 
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 Förtydliga vad röstmottagaruppdraget innebär och vad som förväntas (för att 

undvika missförstånd avseende vad som ingår i det fasta arvodet etcetera). 

 Se över vilka platser vi ska besöka med särskild röstmottagning. 

 Ökad bemanning till tre personer i extra röstningslokaler valdag. 

 Se över om nuvarande utbildningsformat ska förändras. 

 Överväg om även vice ordförande ska bjudas in till workshop. 

 Tydligare instruktioner avseende hantering av förtidsröster i vallokal. 

 Genomgång av våra sedelräknare för att säkerställa tillförlitligheten, och 

eventuella inköp av fler. 

 Långsiktig lösning för förvaring och packning av valmaterial. 

 Presentationen av valsedlar i valsedelställen (ev. annan ordning). 

 Inventera möjlig hjälp med hantering av valsedlar inom kommunkoncernen. 

 Eventuellt index-baserad uppräkning av arvoden. 

 Se över informationsskyltar (ex. sammanfatta information på färre skyltar). 

 Inköp av fler trottoarpratare, valskärmar, valurnor. 

 Hanteringen av dubblettröstkort (behörigheter och fjärrutskrifter). 

  



Information från  
Växjö kommun 

57 
 

Förteckning över bilagor 

Bilaga 1: Enkät till ordförande och vice ordförande i vallokal, inklusive svar. 

Bilaga 2: Enkät till röstmottagare i röstningslokal, inklusive svar. 

Bilaga 3: Statistik förtidsröstning 2022. 

Bilaga 4 Statistik valdeltagande per valdistrikt 2022. 

Bilaga 5 Incidentrapporter till Valmyndigheten. 
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§ 167 Dnr 2022-00995 
 

Beslut: Medborgarförslag om att utöka antalet 
gungor på Östregårdskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lekutrustning ska tillföras till 
skolgården på Östregårdskolan och att Vöfab får i uppdrag att anlägga 
en kompisgunga på Östregårdskolans skolgård. 
 
Utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef att genomföra 
en inventering över status på skolgårdarna. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun har tagit emot ett medborgarförslag från 
Östregårdskolans föräldraförening om att utöka antalet gungor på 
Östregårdskolan. Kommunfullmäktige har i oktober 2022 lämnat över 
beslutanderätten i ärendet till utbildningsnämnden. 
 
På Östregårdskolan finns idag två gungor. Skolgården är för övrigt 
utrustad med bland annat ett par klätterställningar och en multiarena. 
Utbildningsförvaltningen har som princip att inte anlägga enskilda 
gungor på förskolor och skolor, eftersom gungor inte möjliggör lek där 
flera barn involveras då endast ett barn i taget kan gunga. Det finns 
forskning som stödjer detta resonemang. I stället finns möjlighet att 
anlägga så kallade kompisgungor, där flera barn kan gunga samtidigt. 
Det gör att fler kan vara med och leka och att väntetiden på att få gunga 
minskar. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandes förslag till beslut  
Tjänsteskrivelse  
Medborgarförslag om att utöka antalet gungor på Östregårdskolan 
 
Yrkanden 
Hugo Hermansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
om att utbildningsnämndens beslutar uppdra åt förvaltningschef att 
genomföra en inventering över status på skolgårdarna.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Vöfab  
 



 Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 
2022-11-16 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  
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För kännedom 
Rektor, Östregårdskolan  
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2022-11-15   

      
Kommunfullmäktige 

    Omsorgsnämnden 
    Revisorer 
 

  

Rapporteringsskyldighet enligt  

28 f-h §§ LSS 
 
Avser perioden 220701—0930 (kvartal 3) 
 

Rapportering av gynnande beslut enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som inte verkställts i tid. 

Omsorgsnämnden lämnar härmed rapport över:  

- hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9§ LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut; och  

- hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9§ LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts.   

Tidpunkt för beslutet, vilka insatser beslutet gäller samt skälet för dröjsmålet 
redovisas i bifogad rapport. 

 
 
Omsorgsförvaltningen 
Myndighetsavdelningen 
 
 
 
Veronica Borowicz 
Delsystemansvarig 
 
    
 
 
Anmälan omsorgsnämnden, delegation 7.11 

 

 



 
 
 
 

Rapportering ej verkställda beslut LSS, 220701--0930.  sid nr 2(11) 

 

Rapportering av gynnande beslut enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts i 
tid 

1. Allmänna uppgifter 

 
Period 220701--0930 

Ansvarig nämnd Omsorgsnämnden 

Ansvarig rapportör Lena Ranell, avdelningschef Myndighetsavdelningen 

2. Rapportering enligt 28 f-h §§ LSS 
2.1 Gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum 
 
  
Nedanstående tabell (1) avser sammanställning. I nästkommande tabell (2) följer 
redovisning för ärendena. 
 
Tabell 1. 
Insats 
 

Totalt antal gynnande 
beslut som inte 
verkställts 

Total andel 
verkställda beslut 

Total andel avslut 
utan verkställighet 

9§2 Personlig assistans 1   

9§3 Ledsagarservice 6 2 1 

9§4 Kontaktperson 1  1 

9§5 Avlösarservice 1 1  

9§6 Korttidsvistelse 1 1  

9§8 Boende barn och 
ungdomar 

1 1  

9§9 Bostad med särskild 
service 

2 1  

9§10 Daglig verksamhet 2   

Totalt kvarstående ej 
verkställda till nästa 
kvartalsrapportering 
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Tabell 2 
Insats 
 

Datum för  
gynnande  
beslut 

Datum för 
verkställighet 

Datum för 
avslut utan 
verkställighet 

Kommentar 

9§2 Personlig 
assistans 

2022-06-22   Avser förhandsbesked. 
Sökande ämnar att eventuellt 
flytta till Växjö kommun. 
Erhåller insatsen i sin 
bosättningskommun. Vidare 
besked inväntas från sökande. 
Det assistansbolag som i 
dagsläget tillhandahålls 
kommer fortsatt vara aktuell 
vid en flytt till Växjö kommun. 

9§3 
Ledsagarservice 

2021-02-22   Önskar initialt vänta med 
uppstart av insatsen fram till 
211026. Vårdnadshavare 
önskar att ledsagaren helst är 
någon som den enskilde 
redan känner och de vill själva 
kontakta några specifika 
personer. Verkställighet söker 
parallellt efter lämplig 
ledsagare. 220130 Erbjuds 
ledsagare, men 
vårdnadshavare önskar 
fortsatt avvakta, har ej hunnit 
kontakta sina egna förslag på 
ledsagare. 220505 Meddelar 
vårdnadshavare att tilltänkta 
ledsagare avböjt. 
Vårdnadshavare efterfrågar 
ledsagaren som erbjöds i 
januari -22, men ledsagaren 
är emellertid inte längre 
tillgänglig. Verkställigheten är 
i dialog med två nya 
ledsagare. Den första 
ledsagaren avböjer i samband 
med bokning av möte. Den 
andra tilltänkta ledsagaren 
bokas in till ett möte i juli -22, 
men avböjer också vid mötets 
tidpunkt. Verkställighet söker 
ånyo efter ledsagare.   

9§3 
Ledsagarservice 

2021-05-01 2022-03-15  Avser omprövat beslut då 
tidigare beslut var 
tidsbegränsat tom 210430. 
210228 Äger sista 
ledsagningstillfället rum. 
Aktuell ledsagare pausar på 
egen begäran av privata skäl, 
men planen är att 
ledsagningen ska återupptas 
under våren -21. Emellertid 
visar det sig att endast något 
enstaka tillfälle bokas in 
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under våren. 210707 Erbjuds 
ny ledsagare som sökande 
tackar ja till. I samråd 
bestäms det att ledsagningen 
ska påbörjas efter respektives 
semesterperiod. I samband 
med uppstart avsäger dock 
ledsagaren sitt uppdrag. Ny 
ledsagare eftersöks och 
tillsätts, insatsen verkställs 
220315. 

9§3 
Ledsagarservice 

2021-08-20   Ett flertal försök har gjorts 
för att hitta lämplig ledsagare 
för uppdraget. När ledsagare 
finns för uppdraget 220327 
har familjen inte kunnat nås 
för information. Familjen har 
avbokat ett flertal möten 
under våren -22. När väl 
kontakt initieras 220708 är 
inte ledsagaren längre 
tillgänglig. Verkställigheten 
initierar kontakt med en ny 
ledsagare som familjen tackar 
ja till. Ingen ledsagning har 
varit aktuell i juli -22. Vid 
planering av uppstart i 
augusti -22 meddelar familjen 
att sökande kommer att bli 
familjehemsplacerad. 
Insatsen önskas kvarhållas, 
men pausas tills vidare på 
familjens begäran till dess att 
mer klarhet uppbringas kring 
omständigheterna. 
Ledsagaren finns tillgänglig 
för bokning om behov 
uppstår. 

9§3 
Ledsagarservice 

2021-09-01  2022-08-31 På grund av privata hälsoskäl 
hos den enskilde har insatsen 
ej kunnat verkställas. 
Ledsagare har funnits 
tillgänglig sedan start, men 
väljer att avsluta uppdraget av 
privata skäl 210912. 211123 
Erbjuds ny tilltänkt ledsagare. 
Initialt tackar familjen nej, 
men hör efter en tid åter av 
sig. Ledsagaren är emellertid 
inte längre tillgänglig. 220213 
Erbjuds ytterligare en ny 
ledsagare som familjen tackar 
ja till. Någon ledsagning har 
dock inte bokats in av 
familjen sedan dess. 220818 
Erbjuder verkställigheten fyra 
andra alternativa ledsagare, 



 
 
 
 

Rapportering ej verkställda beslut LSS, 220701--0930.  sid nr 5(11) 

men familjen har inte tackat 
ja till någon av dem. Beslutet 
är tidsbegränsat och avslutas 
220831. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-02-01   Har sedan tidigare haft 
tidsbegränsat beslut som har 
omprövats. På grund av 
privata hälsoskäl har det nya 
beslutet ej kunnat verkställas. 
Ledsagare har funnits 
tillgänglig under hela 
perioden.  

9§3 
Ledsagarservice 

2022-02-08 2022-08-13  Ledsagningen är ämnad till 
specifika aktiviteter med 
bestämda tider samt dagar. 
Första ledsagaren erbjuds 
220216 som familjen tackar 
nej till. Ett flertal försök har 
gjorts för att hitta lämplig 
ledsagare för uppdraget. Ny 
ledsagare erbjuds i augusti -
22 som familjen tackar ja till.  
Tidigare tilltänkta ledsagare 
däremellan har tackat nej 
med anledning av de specifika 
önskemål som efterfrågas. 
Insatsen verkställs 220813. 

9§4 
Kontaktperson 

2022-04-06  2022-09-23 Kontaktperson har funnits 
tillgänglig att erbjuda sedan 
maj -22. Verkställighet har 
varit i kontakt med 
företrädaren. Den enskilde 
har varit bortrest under en 
längre period, vilket har 
fördröjt inbokning av möte. 
Första mötet är tänkt att äga 
rum i augusti, men avbokas 
med kort varsel av 
företrädaren. Under 
september månad avböjer 
kontaktpersonen uppdraget 
pga dröjsmålet. Första mötet 
äger rum 220923 varvid 
insatsen avslutas på egen 
begäran då den enskilde inte 
anser sig ha behov av 
insatsen i nuläget. 

9§5 
Avlösarservice i 
hemmet 

2020-03-25 2022-08-13  Vårdnadshavare har önskat 
avvakta med uppstart p g a 
COVID-pandemin. Vill initialt 
undvika utomstående i 
hemmet. Vårdnadshavare 
meddelar först 210930 att de 
önskar påbörja insatsen.  
220212 Erbjuds en avlösare, 
men vårdnadshavare tackar 
nej då de har ändrade 
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önskemål om specifika tider.  
Ett flertal försök har gjorts 
för att hitta en avlösare för 
uppdraget. 220708 Finns en 
ny tilltänkt avlösare som 
familjen tackar ja till. Insatsen 
verkställs 220813. 

9§6 
Korttidsvistelse i 
form av 
korttidshem 

2022-04-05 2022-07-25  Beslut avser utökning av 
korttidsvistelse. 
Vårdnadshavarna har 
specifika önskemål gällande 
förläggning av dygnen. 
Beslutet har delvis kunnat 
verkställas eftersom den 
enskilde fortsatt kunna 
erhålla samma antal dygn per 
månad i enlighet med det 
gamla beslutet. Plats har 
initialt inte funnits för de 
extra dygnen som tillkommit i 
enlighet med önskemål. 
Personal med adekvat 
utbildning har behövts 
anställas. Verkställighet, 
handläggare och 
vårdnadshavare har haft 
dialog inför uppstart. 
Vårdnadshavare har även 
informerats om insatsen 
avlösarservice i hemmet i 
avvaktan på uppstart. Från 
och med 220725 verkställs 
insatsen i sin helhet. 

9§8 Boende barn 
och ungdomar 

2022-04-01 2022-07-10  Den enskilde har haft en 
pågående 
familjehemsplacering enligt 
LVU. Har därtill haft insatsen 
korttidsvistelse 9§6 som har 
omprövats och utökats i takt 
med stigande ålder. Specifika 
önskemål fanns om att 
boendet skulle vara 
geografiskt nära till 
familjehemmet samt den 
biologiska familjen. Flertal 
avstämningsmöten har ägt 
rum inför övergången, likaså 
har samverkan skett med 
korttids fram till övergången. 
Ett studiebesök genomförs på 
tilltänkt boende 220420. Den 
enskilde tackar ja och planen 
är initialt att inflyttning ska 
ske i samband med 
skolavslutningen omkring 
220613. På grund av 
uppkommen personalbrist 
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fördröjs datum för inflyttning 
till 220710. 

9§9 Bostad med 
särskild service 
 

2018-11-12   Boende i servicebostad LSS 
verkställt 180201—190930. 
Avsagt sig insatsen 
servicebostad. Önskar ett 
gruppboende på specifik ort. 
Tackat nej till erbjudande 
201216 och 210820. 
Har beviljats korttidsvistelse 
enligt LSS, 200201--210711. 
Söker åter korttidsvistelse, 
men med önskemål om att  
inte verkställas förrän mitten 
av januari 2022. Erhåller nytt 
beslut 211029 om 
korttidsvistelse fr o m 220101. 

9§9 Bostad med 
särskilt service 

2021-12-03 2022-09-01  Har verkställt beslut i form av 
servicebostad enligt LSS 9§9. 
Är nu på grund av ändrade 
behov beviljad gruppbostad. 
Erhåller erbjudande 220512 
som sökande tackar ja till. 
Önskar emellertid avvakta 
med inflyttning till hösten -
22. Erhåller kontrakt om 
tillträde 220901 i enlighet 
med eget önskemål och 
flyttar in. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2022-05-10   Har tackat nej till erbjudande 
220707. Den enskilde har 
specifikt önskemål om plats. 
Svar inväntas på erbjudande 
220912.  

9§10 Daglig 
verksamhet 

2022-06-07   Den enskilde bor i en mindre 
ort och önskar endast en 
verksamhetsplats belägen 
inom hemorten. Kommunen 
bedriver ingen verksamhet 
inom hemorten. 
Verkställigheten söker 
kontinuerligt efter en lämplig 
sysselsättning, men det är 
svårt att uppbringa någon 
plats eftersom urvalet är 
begränsat inom hemorten. 
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2.2 Gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts 
 
Kommentar: Nedanstående tabell (1) avser sammanställning. I nästkommande tabell (2) 
följer redovisning för ärendena. 
 
Tabell 1. 
Insats 
Rapportnummer till IVO 

Antal avbrott i 
verkställighet  

Total andel åter 
verkställda beslut 

Total andel avslut utan 
verkställighet 

9§3 Ledsagarservice 9 3  

9§5 Avlösarservice 2 1 1 

9§6 Korttidsvistelse  1   

9§10 Daglig verksamhet 6 2 1 

Totalt kvarstående ej 
verkställda till nästa 
kvartalsrapportering 

 
10 

 
 
Tabell 2. 
Insats  
rapportnummer 
till IVO 

Datum för  
avbrott 

Datum för 
verkställighet 

Datum för 
avslut utan 
verkställighet 

Kommentar 

9§3 
Ledsagarservice 

2020-10-22 2021-02-19  Ledsagare och den enskilde 
har varit sjuka i omgångar. 
Därtill har aktiviteten som de 
medverkade vid varit inställd. 
Insatsen återupptas 210219. 

9§3 
Ledsagarservice 

2021-07-30   I samråd med familjehem gör 
ledsagaren uppehåll under 
augusti-september -21 av 
privata skäl. Planen är att 
ledsagningen därefter ska 
återupptas, men kommer 
inte igång. 211127 Meddelar 
ledsagaren att hen inte kan 
fortsätta med uppdraget. 
Verkställighet letar efter ny 
lämplig ledsagare. I april -22 
kommer familjehem och 
verkställighet överens om att 
avvakta med uppstart tills att 
den enskilde börjar skolan i 
höst -22. Ett flertal ledsagare 
som har tillfrågats har avböjt. 
Svar inväntas från två 
ledsagare. Specifika 
önskemål gällande ålder på 
ledsagare finns. En ledsagare 
finns att tillgå om så skulle 
önskas, men uppfyller inte 
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önskemål om åldern. 
9§3 
Ledsagarservice 

2021-08-01   Avböjt ledsagningen på egen 
begäran. Ledsagaren har 
funnits tillgänglig under hela 
avbrottsperioden. Eventuellt 
kan insatsen komma att 
avslutas på egen begäran. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-04-11   Den enskilde pausar på egen 
begäran tills vidare. 
Ledsagare har funnits 
tillgänglig under hela 
avbrottsperioden. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-05-03 2022-08-30  Sommaruppehåll på egen 
begäran. Insatsen har 
använts till specifik aktivitet. 
Ledsagare har funnits 
tillgänglig för bokning av 
andra aktiviteter. Insatsen 
återupptas 220830. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-05-10 2022-09-06  Sommaruppehåll på egen 
begäran. Insatsen har 
använts till specifik aktivitet. 
Ledsagare har funnits 
tillgänglig för bokning av 
andra aktiviteter. Insatsen 
återupptas 220906. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-06-01   Avböjt ledsagningen på egen 
begäran. Ledsagaren har 
funnits tillgänglig under hela 
avbrottsperioden. 
Verkställigheten inväntar 
besked om huruvida 
ledsagningen alls önskas 
återupptas. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-06-16   Ledsagaren avslutar 
uppdraget på egen begäran. 
Verkställigheten söker efter 
en ny lämplig ledsagare. De 
som har tillfrågats har tackat 
nej till uppdraget. 

9§3 
Ledsagarservice 

2022-06-28   Den enskilde medverkar inte. 
Återkommande av- samt 
ombokningar. Föreslagna 
aktiviteter avböjs. Med 
anledning av 
omständigheterna avslutar 
ledsagaren sitt uppdrag 
220628. Ny ledsagare erbjuds 
220705. Verkställighet har 
försökt nå familjen vid flera 
tillfällen, men ännu inte fått 
någon återkoppling på 
erbjudande. 

9§5 
Avlösarservice 

2021-07-14 2022-09-16  Med anledning av ändrade 
familje- samt 
boendeförhållanden avslutar 
avlösaren sitt uppdrag på 
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begäran av familjen. Familjen 
önskar avvakta med uppstart 
tom 220208. I samband med 
önskan av återupptagandet 
finns en ny tillgänglig 
avlösare. Avlösningen 
verkställs dock endast en 
kort period och avbryts åter 
på familjens begäran. 
Insatsen återupptas 220916. 
Avlösaren har varit tillgänglig 
under hela andra 
avbrottsperioden.   

9§5 
Avlösarservice 

2021-12-11  2022-09-30 Avlösaren avslutar uppdraget 
på egen begäran. Familjen 
önskar frambringa ny 
avlösare på egen hand. 
Verkställighet samt 
handläggare har haft kontakt 
med familjen. Familjen har 
inte efterfrågat hjälp med 
sökandet av en lämplig 
avlösare. Beslutet är 
tidsbegränsat t o m 220930. 
Ingen ny begäran har 
inkommit.  

9§6 
Korttidsvistelse i 
form av 
korttidshem, 
stödfamilj 

2022-04-08   Vistelsen på korttidsboendet 
avslutas på egen begäran av 
vårdnadshavarna. Istället 
efterfrågas en stödfamilj. 
Avstämningar sker mellan 
verkställighet, handläggare 
samt vårdnadshavare 
samtidigt som sökande efter 
en stödfamilj pågår. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2020-03-11   Initialt uppehåll på grund av 
COVID-19 pandemin. Har valt 
att inte återgå till ordinarie 
verksamhet efter öppnandet i 
augusti -21. Har tackat nej till 
anpassad sysselsättning. 
Önskade själv påbörja 
insatsen igen 220316, men 
har uteblivit frånsett två 
timmar 220317. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2020-11-09   Initialt uppehåll på grund av 
COVID-19 pandemin. Har valt 
att inte återgå till ordinarie 
verksamhet efter öppnandet i 
augusti -21. Tackat nej till 
anpassad sysselsättning. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2021-10-21  2022-10-12 Pausar på egen begäran på 
grund av COVID-19. Har 
tackat nej till anpassad 
sysselsättning. Avsäger sig 
insatsen på egen begäran 
221012 då behov ej längre 
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anses föreligga. 
9§10 Daglig 
verksamhet 

2022-01-31  2022-10-07  Pausar på egen begäran. Har 
tackat nej till anpassad 
sysselsättning i sin bostad. 
Återgår 221007. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2022-01-05 2022-09-05  Pausar på egen begäran med 
anledning av nedsatt 
hälsotillstånd. Återgår 
220905. 

9§10 Daglig 
verksamhet 

2022-02-01   Pausar på egen begäran tills 
vidare. Verkställighet har 
kontinuerligt kontakt med 
den enskilde och har erbjudit 
anpassad sysselsättning som 
den enskilde har tackat nej 
till. 
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2022-11-15  

    
Kommunfullmäktige 

    Omsorgsnämnden 
    Revisorer 
 

 

Rapporteringsskyldighet enligt  

16 kap 6 f-h §§ SoL  
 
Avser perioden 220701--0930 (kvartal 3)  
 
Rapportering av gynnande beslut, enligt Socialtjänstlagen (SoL), som inte 
har verkställts i tid. 

Omsorgsnämnden lämnar härmed rapport över: 

- hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap.1§ som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut; 
och  

- hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap.1§ som 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts.   

Tidpunkt för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt skälet för 
dröjsmålet redovisas i bifogad rapport. 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
Myndighetsavdelningen 
 
 
 
Veronica Borowicz 
Delsystemsansvarig 
    
  
 
 
Anmälan omsorgsnämnden, delegation 7.11 
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Rapportering av gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen som 
inte har verkställts i tid 
 

1. Allmänna uppgifter 
 
Period 220701--0930 

Ansvarig nämnd Omsorgsnämnden 

Ansvarig rapportör Lena Ranell, avdelningschef Myndighetsavdelningen 

2. Rapportering enligt SoL 16 kap. 6 f-h §§ 
2.1 Gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum 

 
Nedanstående tabell (1) avser sammanställning. I nästkommande tabell (2) följer 
redovisning för ärendena. 
 
Tabell 1. 
Typ av bistånd 
 

Totalt antal gynnande 
beslut som inte 
verkställts 

Total andel 
verkställda beslut 

Total andel avslut 
utan verkställighet 

Särskilt boende 11 5 1 

Totalt kvarstående ej 
verkställda till nästa 
kvartalsrapportering 

 
5 

 
Tabell 2. 
Typ av bistånd 
 

Datum för  
gynnande  
beslut 

Datum för 
verkställighet 

Datum för 
avslut utan 
verkställighet 

Kommentar 

Särskilt boende 2020-06-12  2022-09-23 Tackat nej till erbjudande 
200701, önskar specifikt 
boende. Nytt erbjudande 
erhålls 200921 gällande 
önskat boende som 
sökande tackar nej till. 
Tackar även nej till 
erbjudande 201204, 210305 
och 210923 på grund av 
COVID-19 pandemin. 
Önskar fortsatt avvakta på 
egen begäran tills vidare. 
Den enskilde väljer att 
avsluta beslutet på egen 
begäran 220923. Vill bo 
kvar i ordinärt boende 
tillsvidare. 

Särskilt boende 2021-09-28 2022-08-15  Tackat nej till erbjudande 
gällande önskat boende 
211118 samt 220425. Önskar 
avvakta med inflyttning vid 
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båda tillfällena. Erhåller 
ånyo erbjudande 220720 i 
enlighet med önskemål. 
Tackar ja och flyttar in 
220815. 

Särskilt boende 2021-10-05 2022-09-14  Är sökande från annan 
kommun. Tackat nej till 
erbjudanden om flera 
alternativa platser, 211111. 
Har specifika önskemål. 
Erhåller erbjudande i 
enlighet med ett av 
önskemålen 220601, men 
tackar nej. Önskar avvakta 
tills att en plats på ett 
annat specifikt boende blir 
ledigt. Får åter nytt 
erbjudande 220726 i 
enlighet med önskemål. 
Tackar ja och erhåller 
kontrakt from 220901 
enligt eget önskemål och 
flyttar in 220914. 

Särskilt boende 2021-12-06 2022-09-24  Tackat nej till erbjudande 
220119. Önskar avvakta till 
hösten-22. Erhåller nytt 
erbjudande 220902, tackar 
ja och flyttar in 220924. 

Särskilt boende 2021-12-16   Erbjöds 211217 plats som 
sökande tackade ja till. 
Ändrade sig 211220 och 
tackade nej. Önskar 
specifik plats på specifik 
ort. Erhåller nytt 
erbjudande i enlighet med 
önskemål 220603, tackar 
ja. Kontrakt erhålls from 
221014 pga renovering av 
lägenheten. Med anledning 
av önskemål om specifikt 
boende så har andra 
erbjudanden inte varit 
aktuella. Insatsen har dock 
ännu inte verkställts då 
sökande samt dennes 
anhöriga börjat överväga 
om att sökande ska 
kvarstanna i ordinärt 
boende. 

Särskilt boende 2022-03-09 2022-08-22  Tackat nej till erbjudande 
220323. Önskar vid 
erbjudandet avvakta med 
inflyttning. Erhåller nytt 
erbjudande 220718, tackar 
ja och flyttar in 220822. 

Särskilt boende 2022-03-14 2022-10-03  Tackat nej till erbjudande 
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220411. Önskar initialt 
avvakta med inflyttning. 
Erbjuds 220923 i enlighet 
med önskemål, tackar ja 
och flyttar in 221003. 

Särskilt boende 2022-03-28   Är förnärvarande bosatt i 
annan kommun på ett 
särskilt boende. Erhåller 
erbjudande 220414, men 
tackar nej med anledning 
av bostadens boyta. 
Erhåller nytt erbjudande 
221004 i enlighet med 
önskemål. Svar inväntas. 

Särskilt boende 2022-05-06   Har parallellt ansökt om 
särskilt boende i annan 
kommun och fått insatsen 
beviljad. Önskar avvakta 
med verkställande i Växjö 
kommun för tillfället i 
väntan på erbjudande från 
den andra kommunen. 

Särskilt boende 2022-05-23   Erhåller erbjudande 
220531, tackar nej. Önskar 
avvakta till hösten -22. 
Erhåller nytt erbjudande 
221014 och tackar ja. 
Lägenheten är tillgänglig 
för omgående inflyttning. 
Har emellertid ej ännu 
flyttat in vid 
rapporteringstillfället. 

Särskilt boende 2022-06-23   Erhåller erbjudande 220818 
i enlighet med önskemål 
om specifikt boende. 
Tackar nej och ändrar sitt 
önskemål. Får ett nytt 
erbjudande 220902 i 
enlighet med nya 
önskemål, men tackar åter 
nej. Vill avvakta med 
inflyttning. 
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2.2 Gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts 

 

Kommentar: Nedanstående tabell (1) avser sammanställning. I nästkommande tabell (2) 
följer redovisning för ärendena. 
 
Tabell 1. 
Typ av bistånd 
 

Antal avbrott i 
verkställighet  

Total andel åter 
verkställda beslut 

Total andel avslut utan 
verkställighet 

Hemtjänst 1   

Totalt kvarstående ej 
verkställda till nästa 
kvartalsrapportering 

 
1 

 
 
Tabell 2. 
Typ av bistånd 
 

Datum för  
avbrott 

Datum för 
verkställighet 

Datum för 
avslut utan 
verkställighet 

Kommentar 

Hemtjänst 2020-03-25   Vill efter eget önskemål 
göra uppehåll tills vidare 
på grund av oro kring 
COVID-19. Den enskilde 
har regelbunden 
telefonkontakt med 
verkställigheten. 

 



 

Interpellationssvar om Momsdetektiven Refero 
Jag vill börja med att tacka Christer för interpellationen som berör kommunens 
momsåtervinning och som jag nedan kommer att besvara var för sig. Tjänsten dina frågor 
gäller tillkom efter att Växjö kommun valde att upphandla denna tjänst för att på ett 
effektivt sätt utreda eventuell möjlighet till återsökning av moms (tidigare upphandlad 
leverantör var Qvalia AB). Det är ett resurskrävande arbete och de företag som erbjudit 
dessa tjänster gör det mot en provision av återsökt belopp.  
 

1. Vilka summor rör det sig momsdetektiven Refero upptäckt? 

Återsökt belopp och andelen felaktiga fakturor för perioden 2016 – 2020, det vill säga en 
period på fem år, framgår av tabellen nedan.  

Andelen felaktiga fakturor enligt Qvalia 0,2% (ca 1 200 fakturor av totalt ca 
700 000) 

Återsökt belopp 2016 – 2020 Ca 7 miljoner kronor 
Återsökt belopp i förhållande till 
kommunens kostnadsmassa 

Ca 0,05% (7 miljoner kronor i förhållande 
till ca 13,2 miljarder kronor) 

 

2. Har vi gjort förluster som är för gamla att rädda? 

Det går att rätta en momsdeklaration upp till sex år efter periodens slut. Växjö kommun 
har nyttjat denna möjlighet tidigare.   
 

3. Du ställer även frågan om kommunen gjort några lärdomar för att undvika 
upptäckta misstag i framtiden och vilka är misstagen i så fall är? 

Det har vidtagits flertalet åtgärder för att dra lärdom av ovanstående. Genomgång med 
Qvalia har skett för att kommunicera de rättelser som skett och hur vi ska hantera detta 
på ett korrekt sätt framöver. Interna dialoger sker dagligen. Den omorganisation som 
skedde 1 januari 2020 med en centraliserad ekonomifunktion ger oss också möjligheten 
att samla och förbättra kompetens vilket i sig medför att antalet fel bör minska. Enligt en 
rapport som vi nu erhållit från Qvalia har vi nu en lägre andel fel jämfört med andra 
kommuner som Qvalia samlat data för. Detta indikerar på att våra åtgärder ger resultat. 

Momskompensation (6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning) är den 
största källan till fel. Den missade momskompensationen omfattar bland annat 
lärlingsersättningar, social omsorg och olika typer av CSN-berättigad utbildning. Fel har 
också uppstått på grund av scanning där moms inte identifierats i fakturan. Moms har 
kostnadsförts då det varit svårt att identifiera momsen på fakturan. Hyra av personbil 
ger endast avdragsrätt med 50 procent av momsbeloppet. Däremot föreligger full 
avdragsrätt för hyra av exempelvis lastbilar. Av misstag har endast halv moms dragits av 
även vid hyra av dylika bilar.  



4. Du undrar även över - Vad ligger snittuppdraget på de andra kommunerna som 
Refero hittat i felaktiga redovisningar? 

Enligt en jämförelse som Qvalia har gjort med andra kommuner sedan 2014 låg vi 
tidigare något över genomsnittet gällande andelen fel. I september erhöll vi en 
uppdatering som visade att vi nu ligger under genomsnittet både gällande andelen fel 
och andelen återfört belopp. Denna information är begränsad till Qvalias genomgångar. 
Huruvida denna statistik är representativ för Sveriges kommuner har vi ingen möjlighet 
att följa upp eller kontrollera. 
 

5. De kommuner som deltog i upphandlingen var: 
Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Markaryd 
kommun, Älmhults kommun och Lessebo kommun. 
 

Med detta hoppas jag att du fått svar på dina frågor, 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande 
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Hej,  
Bifogar interpellationssvar till Christer Svensson från Anna Tenje, kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Med vänlig hälsning 

Andreas Wilson 

  
Politisk samordnare  
Telefon: 0709-912953     E-post: andreas.wilson@vaxjo.se 
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Interpellationssvar om Momsdetektiven Refero 
Jag vill börja med att tacka Christer för interpellationen som berör kommunens 
momsåtervinning och som jag nedan kommer att besvara var för sig. Tjänsten dina frågor 
gäller tillkom efter att Växjö kommun valde att upphandla denna tjänst för att på ett 
effektivt sätt utreda eventuell möjlighet till återsökning av moms (tidigare upphandlad 
leverantör var Qvalia AB). Det är ett resurskrävande arbete och de företag som erbjudit 
dessa tjänster gör det mot en provision av återsökt belopp.  
 

1. Vilka summor rör det sig momsdetektiven Refero upptäckt? 

Återsökt belopp och andelen felaktiga fakturor för perioden 2016 – 2020, det vill säga en 
period på fem år, framgår av tabellen nedan.  

Andelen felaktiga fakturor enligt Qvalia 0,2% (ca 1 200 fakturor av totalt ca 
700 000) 

Återsökt belopp 2016 – 2020 Ca 7 miljoner kronor 
Återsökt belopp i förhållande till 
kommunens kostnadsmassa 

Ca 0,05% (7 miljoner kronor i förhållande 
till ca 13,2 miljarder kronor) 

 

2. Har vi gjort förluster som är för gamla att rädda? 

Det går att rätta en momsdeklaration upp till sex år efter periodens slut. Växjö kommun 
har nyttjat denna möjlighet tidigare.   
 

3. Du ställer även frågan om kommunen gjort några lärdomar för att undvika 
upptäckta misstag i framtiden och vilka är misstagen i så fall är? 

Det har vidtagits flertalet åtgärder för att dra lärdom av ovanstående. Genomgång med 
Qvalia har skett för att kommunicera de rättelser som skett och hur vi ska hantera detta 
på ett korrekt sätt framöver. Interna dialoger sker dagligen. Den omorganisation som 
skedde 1 januari 2020 med en centraliserad ekonomifunktion ger oss också möjligheten 
att samla och förbättra kompetens vilket i sig medför att antalet fel bör minska. Enligt en 
rapport som vi nu erhållit från Qvalia har vi nu en lägre andel fel jämfört med andra 
kommuner som Qvalia samlat data för. Detta indikerar på att våra åtgärder ger resultat. 

Momskompensation (6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning) är den 
största källan till fel. Den missade momskompensationen omfattar bland annat 
lärlingsersättningar, social omsorg och olika typer av CSN-berättigad utbildning. Fel har 
också uppstått på grund av scanning där moms inte identifierats i fakturan. Moms har 
kostnadsförts då det varit svårt att identifiera momsen på fakturan. Hyra av personbil 
ger endast avdragsrätt med 50 procent av momsbeloppet. Däremot föreligger full 
avdragsrätt för hyra av exempelvis lastbilar. Av misstag har endast halv moms dragits av 
även vid hyra av dylika bilar.  



4. Du undrar även över - Vad ligger snittuppdraget på de andra kommunerna som 
Refero hittat i felaktiga redovisningar? 

Enligt en jämförelse som Qvalia har gjort med andra kommuner sedan 2014 låg vi 
tidigare något över genomsnittet gällande andelen fel. I september erhöll vi en 
uppdatering som visade att vi nu ligger under genomsnittet både gällande andelen fel 
och andelen återfört belopp. Denna information är begränsad till Qvalias genomgångar. 
Huruvida denna statistik är representativ för Sveriges kommuner har vi ingen möjlighet 
att följa upp eller kontrollera. 
 

5. De kommuner som deltog i upphandlingen var: 
Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Markaryd 
kommun, Älmhults kommun och Lessebo kommun. 
 

Med detta hoppas jag att du fått svar på dina frågor, 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande 



Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje 
 
Momsdetektiven Refero 
 
Välfärden är momsbefriad (utbildning, vård och omsorg). Det betyder att 
kommuner och regioner inte får återbetalning av den moms de själva 
betalar på verksamheternas inköp. Momsen blir då en stor kostnad för 
sektorn. 
 
Kommuner kompenseras för sina momskostnader i ett eget system vid 
sidan om, i ett så kallat kommunkontosystem. Detta ger vår verksamhet en 
fördel gentemot privata utförare på välfärdsområdet som inte får återsöka 
sina momskostnader. Därför finns en särskild kompensation vid 
upphandling från privata utförare för att neutralisera momsskillnaden. 
 
Det finns flera specialregler (hyra av lokaler för boenden och hvb) och 
ersättningar vid upphandlingar från privata utförare.   
 
Växjö kommun har anlitat konsultbolaget Refero då man saknar 
spetskompetensen av ekonomisk expertis och dataanalyser. Refero var det 
bolag som vann anbudet på momsåtervinning i Växjö. Vi fick ett förmånligt 
pris till 7,99 procents provision där det ingår ett flertal andra kommuner.  
Momsregler är knepiga och de ändras över tid.  
 
Frågor man kan ställa sig är hur mycket Refero hittat som vi kan återsöka.  
 
1 Vilka summar rör det sig momsdetektiven Refero upptäckt? 
 
2 Har vi gjort förluster som är för gamla att rädda? 
 
3 Vilka lärdomar har kommunen dragit för att undvika samma misstag i 
framtiden? Och vilka är så fall misstagen vi gjort? 
 
4 Vad ligger snittuppdraget på de andra kommunerna som Refero hittat i 
felaktiga redovisningar?  
 
5 Och slutligen Vilka är de andra kommunerna som är med i 
upphandlingen? 
 
 
 
Christer Svensson SD Växjö          
 
 



 


	Kallelse Kommunfullmäktige 2022-12-06
	Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 13 december 2022
	1.Justering av protokoll
	2.Godkännande av dagordning
	3.Ledamöternas och ersättarnas frågestund
	4. Motion om arbetsskor till personalen inom vård och omsorg - Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S)
	5. Motion om klimatsmart och hälsofrämjande vegetarisk mat som norm - Cheryl Jones Fur (MP), Magnus P Wåhlin (MP) och Gunnel Jansson (MP)
	6. Förändringar i den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026
	7. Övertagande av vården av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026
	8. Ramjusteringar i budget för Växjö kommun 2023 med anledning av förändringar i den politiska organisationen
	9. Revidering av arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda
	10. Revidering av Regler för politiska sekreterare
	11. Utbetalning av partistöd 2023
	12. Driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB 2023 och 2024
	13. Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun)
	14. Vård- och omsorgsavgifter 2023
	15. Nämnden för arbete och välfärds beslut om att avgiftsbefria familjeorienterat boendestöd
	16Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
	17. Ändrad renhållningstaxa 2023 på grund av kostnadsökningar
	18. Arrangörskap av VM i bandy för damer och herrar 2023
	19. Inrättande av Växjö kommuns innovationspris
	20. Extra ägartillskott till Huseby AB
	21 Revidering av Riktlinjer för hedersbelöning
	22. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Peter Backlund (SD)
	23.Val av Revisorer för granskning av kommunens räkenskaper ochverksamhet 2023-2026
	24.Val av kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden 2023 till och med 2026
	25.Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser m.m. för mandatperioden 2023-2026
	26.Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026
	27.Övriga valärenden från valberedningen
	28.Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 2022-2026 samt politiska sekreterare
	29. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag samt överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
	30. Meddelanden till kommunfullmäktige
	31.Framställda interpellationer
	Namnlös



